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СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ З ПОЗИЦІЙ ПРОВІДНИХ ШКІЛ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

 
Постановка проблеми. Спрямованість на смарт-

спеціалізацію є ключовим елементом стратегування 
регіонального розвитку в Україні. Так, у Державній 
стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки пе-
редбачається «розроблення та впровадження меха- 
нізму державної фінансової підтримки проєктів регіо-
нального розвитку, що передбачають розвиток пріори-
тетних видів економічної діяльності, визначених на за-
садах смарт-спеціалізації (у тому числі обласними та 
Київською міською держадміністраціями відповідно 
до методики смарт-спеціалізації ЄС) та передбачених 
у регіональних стратегіях розвитку (далі — проєкти 
смарт-спеціалізації)», а також «впровадження інстру-
ментів підтримки участі малого та середнього підпри-
ємництва у проєктах смарт-спеціалізації» [1].  

Смарт-спеціалізація — це не одноразовий акт на 
термін діяльності стратегії регіонального розвитку, а 
методологія, яку доречно використовувати і після за-
кінчення терміну дії чинних стратегій смарт-спеціалі-
зації. 

При цьому, незважаючи на широке використання 
принципів та підходів до смарт-спеціалізації, на прак-
тиці актуальною залишається проблема її гармонізації 
з теорією. Так дослідники з Інституту регіональних до-
сліджень НАН України підтримують тезу, що «кон- 
цепція смарт-спеціалізації — це приклад «політики, що 
йде попереду теорії» … Тому існує розрив між прак- 
тичною політикою та теорією» [2, с. 7-8]. Наявність 
цього розриву унеможливлює науково-обґрунтоване 
удосконалення чинних підходів до забезпечення 
смарт-спеціалізації, що обумовлює актуальність до- 
слідження.  

Аналіз останніх досліджень. Серед вітчизняних на-
уковців в дослідженнях домінують регіональний та га-
лузевий контекст проблем пов’язаних із впроваджен-
ням смарт-спеціалізації, в меншому ступені приділя-
ється увага теоретичним аспектам. Дослідники з Ін-
ституту економіки та прогнозування НАН України 
займались визначенням основних напрямів смарт-
спеціалізації міста Києва [3]. Представники Дніпро- 
петровського регіонального інституту державного уп-
равління Національної академії державного управ-
ління при Президентові України акцентують увагу на 
регіональному розвитку [4]. Представник Національ-
ного інституту стратегічних досліджень А. Шевченко, 
спираючись на галузевий підхід, розглядає стратегічні 

пріоритети впровадження смарт-спеціалізації у про-
мисловості України [5]. Колектив авторів з Інституту 
економіки промисловості НАН України під керів- 
ництвом академіка НАН України О. Амоші поєднує 
регіональний та галузевий контекст, розглядаючи пе-
редумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпров-
ського макрорегіону на основі розвитку хімічного ви-
робництва [6], а також розвиток підприємництва та 
його роль у реалізації підходу смарт-спеціалізації в Ук-
раїні [7], з урахуванням інституційних детермінант 
впровадження концепції смарт-спеціалізації на прик-
ладі старопромислових регіонів України [8]. 

Міжнародний досвід свідчить, що аналогічні пи-
тання знаходяться у фокусі уваги іноземних науковців 
[9-11]. Протягом останніх років «стратегія смарт-спе-
ціалізації привернула велику увагу політиків та на- 
уковців, оскільки вона являє собою один із найбіль-
ших експериментів політики локального розвитку, зо-
середженого на виборі місцевих пріоритетних секто-
рів» [9, с. 14]. Разом з тим європейські дослідники за-
значають, що «Оскільки наразі пріоритети S3 реалізу-
ються з виділеними ресурсами, які мають бути витра-
чені до 2023 року (у цьому випадку застосовується пра-
вило n + 3 програм ЄС на 2014—2020 роки), немож-
ливо буде оцінити економічні наслідки смарт-спеціа-
лізації програми, доки не мине принаймні певна кіль-
кість років після закінчення вищезазначеного терміну» 
[9, с. 14]. Тобто результати смарт-спеціалізації ще не 
визначені. І на тлі цього окремі західні дослідники від-
мічають, що «смарт-спеціалізація не така розумна» 
[10], бо вона не забезпечує конвергенцію економіч-
ного розвитку регіонів через те, що «солідарність за-
кінчується там, де починається конкуренція» [10, 
с. 12] і в кінцевому підсумку «смарт-спеціалізація» 
приносить більше переваг тим регіонам, де працюють 
технологічно передові, наукомісткі галузі з високою 
доданою вартістю, часто галузі, які вже є лідерами або 
можуть легше засвоїти технології типу Industry 4.0» 
[10, с. 13]. Відповідна практична корисність смарт-
спеціалізації викликає обґрунтовані сумніви, що вима-
гає поглиблених досліджень у цьому напрямі.  

Незважаючи на те, що теоретичні питання, 
пов’язані зі смарт-спеціалізацією, також не омина-
ються увагою з боку дослідників [12-13], безпосереднє 
осмислення процесів смарт-спеціалізації з позицій 
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конкретних шкіл економічної теорії проводиться 
вкрай обмежено [8; 14-15].  

Виходячи з аналізу останніх досліджень, метою 
статті є редукція сутності поняття «смарт-спеціаліза-
ція» з позицій провідних шкіл економічної теорії.  

Викладення основного матеріалу. Як свідчить по-
рівняльний аналіз динаміки ВВП в ЄС, США та Китаї 
(див. рисунок), смарт-спеціалізація не забезпечує уні-
версальної та всеохоплюючої конкурентної переваги. 
Якщо розподілити період з 2000 до 2021 р. на три пе-
ріоди (2000-2007 — докризовий; 2008-2013 — кризовий 

та посткризовий; 2014-2021 — період смарт-спеціаліза-
ції), середній рівень ВВП ЄС буде вищим за США 
лише у першому періоді (ЄС — 2,12%, США — 1,75%). 
В наступні два періоди динаміка змінення ВВП в ЄС 
була гірша за США. Разом з тим і США, і ЄС про- 
довжують відставати від темпів зростання Китаю. Та-
ким чином, можна стверджувати, що на цей час смарт-
спеціалізація не стала значущою конкурентною пере-
вагою для ЄС. Тому необхідно спробувати з’ясувати, 
чому так сталося. Для цього треба визначитися з сут-
ністю поняття «смарт-спеціалізація».  

 

 
Рисунок. ВВП ЄС, США та Китаю у 2000-2021 рр., % [16] 

 
Визначення поняття смарт-спеціалізація 

Первинне тлумачення «смарт-спеціалізації», яке з 
годом стало класичним, має наступний зміст. «Націо-
нальна/регіональна стратегія дослідження та інновацій 
для смарт спеціалізації — це інтегрована, локальна 
програма трансформації, що спрямована на: урядову 
підтримку та інвестиції для ключових регіональних 
пріоритетів, проблем та потреб для розвитку наукоєм-
ного виробництва, включно із заходами, пов’язаними 
з інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ); 
індивідуальний підхід та конкурентні переваги, що ви-
пливають зі спроможності регіону; підтримку розвитку 
технологічних та практичних інновацій шляхом сти-
мулювання інвестицій бізнес-середовища; заохочення 
стейкхолдерів до активної участі в регіональному роз-
витку; є конструктивною, емпіричною та включає в 
себе ретельний моніторинг та систему оцінювання» 
[17, с. 8]. 

Сутність «первинного» визначення поняття смарт-
спеціалізація зберігається з тлумаченнями сучасних 
дослідників. «Концепція смарт-спеціалізації підкрес-
лює роль: 1) регіональних органів влади; 2) інституціо-
нальних одиниць, що засновані на знаннях та 3) під- 
приємців у формуванні спеціалізації та підвищенні 
конкурентоспроможності. Крім того, технології за- 
гального призначення відіграють особливо важливу 
роль у зміцненні існуючих спеціалізацій і виявленні 
нових економічних можливостей не лише у високо- 
технологічних секторах, а й у традиційних галузях еко-
номіки» [3, c. 11]. 

Після того, як визначено сутність поняття 
«смарт-спеціалізація», необхідно визначитися з пере-
ліком шкіл економічної теорії. 

Дев`ять провідних шкіл економічної теорії 

Хоча існує велика кількість підходів до розмежу-
вання різних шкіл економічної теорії, в межах цієї ро-
боти було використано систематизацію запропоновану 
професором Кембриджського університету Х. Чангом 
[18], яка в цілому відповідає положенням класичної 
праці М. Блауга «Економічна думка у ретроспективі» 
[19].  

Так згідно цієї класифікації виділяють наступні  
9 шкіл економічної теорії: (1) класична, (2) неокла- 
сична, (3) марксистська, (4) девелопменталістська, 
(5) австрійська, (6) шумпетеріанська, (7) кейнсіанська, 
(8) інституційна, (9) бехевіористська (поведінкова). 

З позицій класичної школи економічної теорії для 
забезпечення смарт-спеціалізації використовується 
«теорія порівняльних переваг (визначення смарт-пріо-
ритету) з урахуванням інноваційно-технологічного 
контексту, тобто забезпечення порівняльних переваг 
через використання інновацій, які уособлюються у 
смарт-спеціалізації» [14]. Разом з тим спрямованість 
на «мінімізацію» держави в економіці через посилення 
ролі регіонів та бізнесу в певному сенсі також відпові-
дає положенням класичної економічної теорії (прин-
ципу «Laissez-faire»). При цьому акцент робиться на 
виробництві (відповідно до смарт-пріоритетів).  

Розглядаючи смарт-спеціалізацію з позицій неок-
ласичної школи можна побачити, що положення цієї 
школи переважно залишаються поза увагою. В межах 
чинного концепту смарт-спеціалізації не передбача-
ється «смартизація» попиту. Разом з тим тотальне по-
ширення смарт-спеціалізації в усіх регіонах ЄС та їх 
надрегіональне та наднаціональне узгодження, в тому 
числі через створення платформи смарт-спеціалізації 
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(Smart Specialisation Platform, https://s3platform.jrc.ec. 
europa.eu/) є опосередкованим інструментом змен-
шення асиметрії інформації на єдиному європейсь-
кому ринку, що схвалюється представниками неокла-
сичної школи. 

Враховуючи, що смарт-спеціалізація акцентує 
увагу в першу чергу на виробництві, випливає її несу-
перечність марксистській школі економічної теорії (як  
і класичній та шумпетеріанській школам). В термінах 
марксистської школи економічної теорії сутність 
смарт-спеціалізації можна визначити як упорядку-
вання виробничих сил та виробничих відносин відпо-
відно до смарт-пріоритетів (пріоритетних виробництв 
на інноваційному базисі) та формування надбудови у 
вигляді системи смарт-стратегування (повсюдна роз-
робка та реалізація стратегій смарт-спеціалізації).  

В значному ступені сутність смарт-спеціалізації 
відповідає положенням девелопменталістській еконо- 
мічній теорії. Фактично смарт-спеціалізація — це 
спроба отримати більш складні виробничі потужності 
в ЄС через тотальне впровадження інновацій (в про-
цесі підприємницького відкриття) і за рахунок цього 
зберегти глобальну конкурентоспроможність та від- 
носно високі темпи економічного зростання ЄС з од-
ночасним дотриманням екологічних стандартів. Клас-
тери, які стають смарт-пріоритетом, мають у кінце-
вому підсумку перетворитися у точки зростання еко-
номіки всього регіону.  

ЄС намагається за рахунок інноваційного домі-
нування зберегти свій ринок (це альтернатива запро-
вадження імпортних мит та квот на ввезення імпорту) 
та проводити експансію за зовнішні ринки.  

Вплив положень австрійської школи економічної 
теорії слабко простежується у формуванні логіки 
смарт-спеціалізації. Хоча одне з них, яке стосується 
наявності у індивідів унікальних знань, які важно від-
чужувати та формалізувати, знаходить своє місце під 
час забезпечення процесу «підприємницького від- 
криття» (створення та впровадження інновацій). Част-
ково саме на ці «приховані» знання робиться розраху-
нок при визначенні смарт-пріоритетів.  

«Підтримка розвитку технологічних та практич-
них інновацій шляхом стимулювання інвестицій  
бізнес-середовища» цілком відповідає положенням 
(нео)шумпетеріанської школи економічної теорії. 
Процес підприємницького відкриття, який так чи ін-
акше об’єднує всіх стейкхолдерів, є першим етапом 
створення проривних соціальних чи технологічних 
інновацій. Одночасно увесь інноваційний процес пе-
ретворюється на сферу колективної діяльності, бо в 
ньому задіяні і бізнесмени, і державні/регіональні до-
слідні центри чи університети, і громадські об’єднання 
науковців, і представники влади, які розподіляють ці-
льове фінансування.  

Положення кейнсіанства безпосередньо не про- 
стежуються у смарт-спеціалізації. Разом з тим нас-
лідки впровадження смарт-спеціалізації можуть бути 
інструментом вирішення завдання, що ставить перед 

                                                
1 Згідно Е. Остром «Термін «загальний ресурс» ви-

користовується для визначення природної або штучної 
ресурсної системи, яка є достатньо великою, щоб зробити 
дорогим (але не неможливим) усунення потенційних ви-
годонабувачів від отримання вигод від її використання. 
Щоб зрозуміти процеси організації та управління загаль-
ним ресурсом, важливо розрізняти ресурсну систему та 

собою кейнсіанство. Так метою смарт-спеціалізації є 
«формування не лише інноваційної політики, а соці- 
ально-економічної політики регіону в цілому, що по-
яснюється її спрямованістю не просто на стимулю-
вання інновацій, а на активізацію довгострокових 
структурних трансформацій в економіці». Тобто ви-
значається суттєва роль окремих регіонів та ЄС в ці-
лому. Економічне зростання на інноваційній основі у 
довгостроковій перспективі сприятиме забезпеченню 
повної зайнятості. В той час, як забезпечення повної 
зайнятості в умовах стагнації через недоінвестування 
інноваційної діяльності, апріорі неможливе. Одно- 
часно, як свідчить досвід розвитку інноваційно про- 
ривних країн та регіонів, розподіл інноваційної ренти 
дозволяє збільшити купівельну спроможність (попит) 
як для верхніх, так і для нижніх страт. У підсумку, по-
стійне розширення інноваційної діяльності на засадах 
смарт-спеціалізації є  інструментом згладжування еко-
номічних циклів на регіональному, національному та 
наднаціональному рівні (тобто рівні ЄС).  

Інституційна (неоінституційна) школа економіч-
ної теорії одна з найбільш динамічних сучасних шкіл 
економічної теорії, яка досить активно розвивається 
останні десятиріччя. Інституційна школа економічної 
теорії безумовно має значний вплив на формування 
смарт-спеціалізації. В роботі «Посібник із стратегій 
досліджень та інновацій для смарт-спеціалізацій» від-
мічається, що «перехід від існуючого сектора до но-
вого, заснованого на кооперативних інститутах і про-
цесах, тобто колективних науково-дослідних, інже- 
нерних і виробничих можливостях, які формують базу 
знань для розвитку нової діяльності» [17, с. 13]. Логіка 
смарт-спеціалізації має на меті розбудову відповідної 
інституціональної інфраструктури інноваційного про-
цесу (в першу чергу процесу підприємницького від- 
криття), яка являє собою ресурсну систему (згідно  
термінології Е. Острум1). При цьому в межах розгор-
тання смарт-спеціалізації виникає проблема ство-
рення та розподілу інноваційної ренти. Розподіл інно-
ваційної ренти відбувається не лише між «бізнесом», 
«наукою» та громадою на регіональному рівні. А також 
між регіоном та державою. 

Також з позицій цієї школи можна стверджувати, 
що метою впровадження смарт-спеціалізації є зни-
ження транзакційних видатків на супровід інновацій-
ного процесу. Одночасно логіка залучення повного 
спектру стейкхолдерів відповідає положенням форму-
вання інклюзивних інститутів та порядків відкритого 
доступу.  

Біхевіористська (поведінкова) школа економічної 
теорії не завдала суттєвого впливу на формування 
смарт-спеціалізації, хоча положення цієї школи мо- 
жуть бути корисні для підвищення процесу підприєм-
ницького відкриття.  

Таким чином, завершуючи редукцію поняття 
смарт-спеціалізації з позицій різних шкіл економічної 
теорії, можна в явному вигляді визначити, які частини 
«належать» до якої школи економічної теорії (табл. 1). 

потік ресурсних юнітів, вироблених цією системою, од-
ночасно визнаючи їхню залежність один від одного. Ре-
сурсні системи краще розглядати як набір змінних запасу, 
які здатні за сприятливих умов виробляти максимальне 
значення змінної потоку без шкоди для запасу або власне 
ресурсної системи» [20, с. 55]. 
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6 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Таблиця 1 
Редукція сутності поняття смарт-спеціалізація з позицій провідних шкіл економічної теорії* 

Назва школи економічної теорії Відповідність сутності поняття «смарт-спеціалізація» 

Класична  «конкурентні переваги, що випливають зі спроможності регіону» [17, с. 13]; 
 «технології загального призначення відіграють особливо важливу роль у зміцненні 
існуючих спеціалізацій» [3, c. 11] 

Неокласична  опосередковане зменшення асиметрії інформації на єдиному європейському ринку
Марксистська  акцент на виробництві 
Девелопменталістська  в цілому смарт-спеціалізація є одним з шляхів реалізації положень девелопменталі-

стської школи 

Австрійська  опосередковано відносно прихованих знань в процесі підприємницького відкриття
Шумпетеріанська  «урядова підтримка та інвестиції … для розвитку наукоємного виробництва» [17, с.

13]; 
 «підтримка розвитку технологічних та практичних інновацій шляхом стимулювання 
інвестицій бізнес-середовища» [17, с. 13]; 
 «підкреслює роль … підприємців у формуванні спеціалізації та підвищенні конку-
рентоспроможності» [3, c. 11] 

Кейнсіанська  передбачається «урядова підтримка та інвестиції» [17, с. 13]; 
 «підкреслює роль: 1) регіональних органів влади» [3, c. 11] 

Інституційна  «програма трансформації» [17, с. 13];
 «заохочення стейкхолдерів до активної участі в регіональному розвитку» [17, с.13]  

(інституціалізм через спрямованість на використання інклюзивних інститутів); 
 значна роль приділяється розбудові інституційної інфраструктури безперервного 
інноваційного процесу; 
 «підкреслює роль: інституціональних одиниць, що засновані на знаннях [3, c. 11] 

Біхевіористська 
(поведінкова) 

 опосередковано стосується організаційного забезпечення процесу підприємницького 
відкриття 

* Складено автором. 

 
Систематизація впливу провідних шкіл економічної 

теорії на смарт-спеціалізацію 

Узагальнюючи отримані результати, була прове-
дена систематизація ступеня впливу різних шкіл еко-
номічної теорії на смарт-спеціалізацію (табл. 2). Під 
значним впливом розуміється, що суттєві положення 

відповідної школи економічної теорії використову-
ються. Помірний вплив передбачає, що лише окремі 
положення відповідної школи економічної теорії ви-
користовуються. Незначний вплив передбачає, що по-
ложення відповідної школи економічної теорії майже 
не використовуються.  

 
Таблиця 2 

Ступінь впливу провідних шкіл економічної теорії на смарт-спеціалізацію 

Назва школи економічної теорії 
Вплив школи економічної теорії на концепт смарт-спеціалізації 

Значний вплив Помірний вплив Незначний вплив

Класична +  

Неокласична +  

Марксистська +  

Девелопменталістська +  

Австрійська + 

Шумпетеріанська +  

Кейнсіанська +  

Інституційна +  

Біхевіористська (поведінкова) + 

 
Таким чином, можна стверджувати, що з 9 роз- 

глянутих провідних шкіл економічної теорії, майже 
половина шкіл (класична, девелопменталістська, шум-
петеріанська та інституційна) суттєво вплинули на  
формування сутності смарт-спеціалізації. Помірний 
вплив смарт-спеціалізація зазнала від неокласичної, 
марксистської та кейнсіанської шкіл. Австрійська та 
поведінкова характеризуються незначним впливом на 
смарт-спеціалізацію.  

Висновки 
1. Порівняльний аналіз окремих показників еко-

номічного розвитку ЄС, США та Китаю свідчить, що 
сама по собі «смарт-спеціалізація» не є конкурентною 
перевагою в глобальному масштабі.  

2. Смарт-спеціалізація в суттєвому чи помірному 
ступені відповідає окремим положенням 7 із 9 провід-
них шкіл економічної теорії, розглянутих в цьому до- 

слідженні. Тобто смарт-спеціалізація синтезує поло-
ження різних шкіл економічної теорії.  

З цього випливає дві альтернативи: або концепт 
смарт-спеціалізації — це «конструктивний» інструмент 
поєднання «кращих» практик різних шкіл економічної 
теорії, або це еклектичне поєднання сутностей, що 
принципово не об’єднуються. Однозначне вирішення 
цієї дилеми можливо у практичній площині у довго-
строковій перспективі. 

3. Враховуючи комплекс протирічь між різними 
школами економічної теорії, напрями подальших до- 
сліджень доцільно проводити з метою пошуку відпо-
віді на наступні питання: (1) «Чи здатна смарт-спеціа-
лізація забезпечити конвергенцію регіонального роз-
витку в межах України?»; (2) «Чи здатна смарт-спеці-
алізація забезпечити прискорений розвиток регіонів 
України?»; (3) «Чи не призводить смарт-спеціалізація 
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до закріплення економічного відставання України та її 
регіонів від економічно розвинених країн у довгостро-
ковій перспективі?»; (4) «Чи здатна смарт-спеціаліза-
ція вирішити хоча б частково проблеми стратегічного 
управління в Україні?» [21]; (5) «Як удосконалити про-
цес смарт-спеціалізації регіонів в умовах торгової лі-
бералізації України з країнами-партнерами?».  
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МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  
У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 
Постановка проблеми. Становлення засад інфор-

маційного суспільства, розвиток цифрових технологій, 
обмін інформацією та надання послуг через мережу 
Інтернет сприяють інтенсифікації тенденцій розвитку 
сфери інноваційної діяльності в Україні. Тривале спів-
робітництво України з ЄС вплинуло на формування 
комплексних механізмів, послідовне та ефективне ви-
користання яких є основою для трансформації всіх  
суспільних сфер, упровадження європейських стан- 
дартів та зростання суспільної довіри до органів пуб-
лічної влади. Перспективи України щодо інтегрування 
в ЄС обумовлюють потребу приведення національного 
законодавства до міжнародних стандартів, у сфері за-
хисту прав інтелектуальної власності у тому числі, та 
здійснення реформи у зазначеній сфері шляхом упро-
вадження механізмів медіації, адже спеціальні закони 
про процедуру медіації прийнято, зокрема, у Норвегії 
у 1991 р., у Швейцарії — 2002 р. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До- 
слідженню окремих аспектів вирішення проблем, що 
виникають у процесі підприємницької діяльності при-
свячено праці В. Ляшенка, Г. Пушак, Г. Толмачової, 
Н. Трушкіної та ін. Обґрунтування використання ме-
діації, як способу врегулювання конфліктів та консал-
тингову послугу здійснено рядом науковців, серед 
яких, зокрема, О. Островська, О. Фінько, Г. Ульянова 
та ін. Водночас питання впровадження медіації, як 
альтернативного способу вирішення спорів у сфері ін-
телектуальної власності, є недостатньо висвітленим у 
науковій літературі.  

Мета статті — дослідити принципи та етапи про-
цесу медіації, переваги її використання при вирішенні 
спорів у сфері інтелектуальної власності. 

Виклад основного матеріалу. Основи регулювання 
господарської та правові засади вирішення спорів/ 
конфліктів закладено у Господарському кодексі Ук-
раїни [1], яким визначено загальні положення здійс-
нення господарської діяльності, основні напрями та 
форми участі держави в економічних  відносинах,  
особливості захисту економічної конкуренції, вста- 
новлено правові засади здійснення підприємницької 
діяльності та некомерційної господарської діяльності. 

Державне регулювання підприємницької діяль- 
ності завжди було спрямоване на встановлення раціо-
нальних правил та принципів, що забезпечують керо-
ваність, легальність та раціональність бізнес-відносин, 
а також дотримання державних та суспільних інтересів 
у процесі функціонування суб’єктів підприємницької 
діяльності.  

У сучасних умовах воєнного стану сповільнили/ 
призупинили діяльність 85% українських компаній, 
серед яких 1% не планує подальшої діяльності, а 35% 
очікують на кращі часи. Серед базових перепон —  
зменшення замовлень на 50%, проблеми з логісти-
кою — 29%, нестача сировини — 21%, не вистачає пра-
цівників — 17% [2]. Основними проблемами для біз-
несу з початку повномасштабного вторгнення є оку-
пація територій, втрата магазинів чи складів, перебої у 
роботі відділень логістичних служб, тривала доставка 
тощо. 

З урахуванням сьогоденних викликів Українська 
влада ухвалила низку оперативних рішень для під- 
тримки національної економіки в цілому та малого й 
середнього бізнесу зокрема. Важливим кроком було 
зниження податкового навантаження: 16 березня 
2022 р. Верховна Рада України прийняла за основу та 
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в цілому законопроєкт «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та інших законодавчих актів 
України щодо дій норм на період дії воєнного стану» 
№ 7137-д [3], який зокрема передбачає, що сплата 
єдиного податку для суб’єктів підприємництва І та  
II групи стає добровільною. 

В умовах воєнного стану в Україні гостро постає 
потреба попередження/запобігання/нівелювання кон-
фліктних ситуацій. Проте, часом виникають обста-
вини, при яких вирішити бізнес-конфлікт суб’єктам 
господарювання складно, тоді й виникає потреба за-
лучення третьої сторони: представників органів цент-
ральної влади чи місцевого самоврядування, адвока-
тів, медіаторів, аудиторів тощо. 

Саме медіація (англ. mediation — посередництво), 
як вид альтернативного позасудового, конфіденцій-
ного, структурованого врегулювання суперечок з залу-
ченням посередника (медіатора) наразі є ефективним, 
інтерактивним методом вирішення конфліктів, зо- 
крема у сфері інтелектуальної власності. Адже, базо-
вою особливістю медіаційного процесу є прийнятність 
отриманого результату для всіх сторін конфлікту/ 
спору. Медіація, як альтернативний спосіб вирішення 
спорів/конфліктів інтересів є однією з нових для віт-
чизняної практики форм посередництва [4].  

В Україні основними документами, що регла- 
ментують умови медіаційних процесів є Державний 
стандарт соціальної послуги посередництва (медіації), 
затверджений наказом Міністерства соціальної полі-
тики України за №89 від 17.08.2016 р. [5] та Закон Ук-
раїни «Про медіацію» № 1875 - ІХ від 16.11.2021 р. 

З метою сприяння становленню, використанню 
та поширенню медіації, як ефективного підходу до ви-
рішення та трансформації конфліктів у різних сферах 
життя 20.08.2014 р. заснована Громадська організація 
«Національна асоціація медіаторів України». Розвиток 
співпраці з недержавними зацікавленими сторонами 
сприяє створенню умов для розвитку непрямих меха-
нізмів регулювання за участю третіх сторін та розвитку 
мережевої взаємодії між підприємствами [6]. 

Закон України «Про медіацію», оприлюднений у 
«Відомостях Верховної Ради» № 7 2022 р. визначає 
правові засади й порядок здійснення медіації, її прин-
ципи, статус медіатора, вимоги до його підготовки 
тощо. 

Зокрема, у законі зазначено, що договір про про-
ведення медіації, як угода про надання послуг медіації 
(«позасудової, добровільної, конфіденційної, структу-
рованої процедури»), що укладена сторонами можли-
вого/наявного конфлікту (спору) та медіатором («спе-
ціально підготовленою, нейтральною, незалежною, 
неупередженою фізичною особою) у погодженій ними 
усній/письмовій формі, що відповідає вимогам закону 
має здійснюватись з дотриманням принципів, базо-
вими посеред яких є принципи: 

— добровільності; 
— конфіденційності; 
— нейтральності та незалежності медіатора; 
— рівності прав сторін медіації тощо. 
Медіація, зокрема у сфері інтелектуальної влас-

ності, як добровільне волевиявлення сторін спору/ 
конфлікту інтересів залучити незалежну сторону з ме-
тою позасудового його вирішення, передбачає неупе-
редженість медіатора та дотримання ним правил не-
розповсюдження конфіденційної інформації. 

Спори у сфері інтелектуальної власності, які  
можна вирішити за допомогою медіації, розподіля-
ються на декілька категорій: 

— спори, що виникають між суб’єктами права ін-
телектуальної власності та користувачами у зв’язку з 
неналежним дотриманням умов договорів щодо роз-
порядження майновими правами; 

— спори, що виникають у процесі надання пра-
вовласником третім особам дозволу використовувати 
об’єкти інтелектуальної власності; 

— конфлікти, що виникають при використанні 
об’єктів інтелектуальної власності без згоди право- 
власника. 

За допомогою медіації можливо вирішувати 
спори щодо: 

— порушень прав інтелектуальної власності; 
— ліцензування та передачі прав інтелектуальної 

власності; 
— права власності на винахід тощо. 
Медіатор, у ході управління процесом узгодження 

інтересів зацікавлених сторін спору/конфлікту інтере-
сів у сфері інтелектуальної власності, повинен дотри-
муватися послідовності дій (рис. 1).  

У сучасних умовах, інноваційна діяльність, базо-
вим спрямуванням якої є оперативне використання 
результатів творчої діяльності та комерціалізацію 
права на об’єкти інтелектуальної власності є переду-
мовою формування засад сталого економічного дер- 
жавного розвитку. 

Положеннями Конституції України (стаття 41) 
передбачено забезпечення права кожному громадя-
нину володіти, користуватися й розпоряджатися ре-
зультатами своєї інтелектуальної діяльності, зокрема, 
гарантовано захист авторських прав, моральних та ма-
теріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різ-
ними видами інтелектуальної діяльності (стаття 54).  

Існуюча в Україні нормативно-правова база, що 
забезпечує правову охорону об’єктів інтелектуальної 
власності та порядок їх використання, підрозділяється 
на загальну та спеціальну. Загальні питання у сфері 
інтелектуальної власності, окрім Конституції, врегу-
льовують Кодекси України (Митний, Кримінальний, 
Кримінальний процесуальний, Адміністративний та 
ін.) й Закони України, серед яких «Про науково-тех-
нічну експертизу», «Про захист від недобросовісної 
конкуренції», «Про захист економічної конкуренції» 
та інші. Ряд законів України (далі — ЗУ) забезпечують 
врегулювання права інтелектуальної власності (спе- 
ціальне законодавство), серед яких ЗУ «Про охорону 
прав на винаходи і корисні моделі», ЗУ «Про авторське 
право і суміжні права» та інші. 

Прийняття Закону України «Про ефективне уп-
равління майновими правами правовласників у сфері 
авторського права і (або) суміжних прав» № 2415-VIII 
від 15 травня 2018 р., що набув чинності 22 липня 
2018 р., посприяв формуванню позитивних тенденцій 
у царині інтелектуальної власності.  

З метою координації спільної діяльності з удоско-
налення системи охорони та захисту права інтелекту-
альної власності та протидії правопорушенням у сфері 
ІВ 15 червня 2021 р. прийнято ЗУ «Про вихід з Угоди 
про співробітництво у сфері правової охорони й захи-
сту інтелектуальної власності та створення Міждер- 
жавної ради з питань правової охорони й захисту інте-
лектуальної власності» № 1545-IX. 
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Рис. 1. Управління процесом медіації у сфері інтелектуальної власності 
(сформовано авторами на основі джерел [7; 8]) 

 
Однак упродовж останніх років Україна тради-

ційно посідає одне з чільних місць у рейтингу країн 
світу, в яких найчастіше порушуються права інтелек-
туальної власності, що вказує на нагальну потребу мо-
дернізації механізмів державного регулювання у сфері 
інтелектуальної власності, оскільки, значення держав-
ного регулювання у зазначеній сфері в сучасних транс-
формаційних умовах невпинно зростає, що обумов-
лене, зокрема, соціально-економічними та історико-
культурними особливостями, усталеними традиціями, 
загальноєвропейським пріоритетом розвитку України 
та особливостями світових тенденцій. 

Відповідно до означених тенденцій модернізацію 
механізмів державного регулювання у сфері інтелекту-
альної власності (рис. 2) необхідно здійснювати з ура-
хуванням узгодженості їх взаємовпливу. 

Модернізація механізмів державного регулю-
вання у сфері інтелектуальної власності сприятиме 
зростанню суспільної довіри та формуванню підґрунтя 
для сталого економічного розвитку держави. 

Систему інтелектуальної власності в Україні не-
обхідно модернізувати шляхом упорядкування суспі-
льно-економічних організаційних відносин шляхом 
вирішення першочергових завдань: 

— упровадження заходів щодо примноження на- 
уково-технічного інтелектуального потенціалу; 

— удосконалення системи захисту прав на об’єкти 
інтелектуальної власності; 

— надання динамічності та орієнтованості на 
інновації системі підготовки та перепідготовки фахів-
ців, зокрема, у сфері публічного управління. 

Відповідно до прогнозу Світового банку, у зв’язку 
з війною, за підсумками року падіння економіки в Ук-
раїні відбудеться на 45,1% [11]. 

Водночас Віталій Шапран, член Українського то-
вариства фінансових аналітиків (УТФА), член Ради 
НБУ наголошує, що наразі передбачають два прогно-
зи: від оптимістичного — 10% до песимістичного — 
45%. 

За таких умов, саме державне управління еконо-
мікою, як цілеспрямований організуючий та регулю- 
ючий вплив держави на економічну діяльність суб’єк-
тів ринку з метою впорядкування, забезпечення ефек-
тивності та підвищення результативності, що здійсню-
ється шляхом впровадження державної економічної 
політики — системи механізмів (сукупності форм, 
правових, організаційних, адміністративних, мотива-
ційних та інших засобів та методів) державного впливу 
на соціально-економічні процеси, має передбачати 
формування організаційно-правових умов ефективної 
діяльності суспільства в сучасних умовах воєнного 
стану шляхом використання методів як прямого та  
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Рис. 2. Комплексна модель механізмів державного регулювання у сфері інтелектуальної власності 
(сформовано авторами на основі джерел [9; 10]) 

опосередкованого впливу (рис. 3), так і залучення не-
державного сектору економіки. 

Серед об’єктивних причин необхідності держав-
ного регулювання економіки варто виокремити: 

— відсутність досконалої конкуренції; 
— потребу забезпечення попиту на суспільні то-

вари; товари, роботи та послуги оборонного призна- 
чення, при виробництві яких не спрацьовує ринковий 
ціновий механізм; 

— наявність ринків, на яких адаптація до ринко-
вих механізмів здійснюється повільно, серед яких, зо-
крема, ринок праці. 

Водночас, медіація, як спосіб недержавного вре-
гулювання спорів в умовах падіння вітчизняної еконо-
міки у сфері інтелектуальної власності зокрема, 
сприяє: 

— розвантаженню судів (варто враховувати, що 
примирення шляхом медіації можливе на будь-якій 
стадії судового процесу, адже на час здійснення меді-
ації судове провадження зупиняється, а в разі досяг-
нення примирення повертається 60% судового збору, 
сплаченого під час подання позову чи апеляційної/ 
касаційної скарги); 

— формуванню рішень, сприйнятливих для всіх 
зацікавлених сторін. 

Рис. 3. Методи державного впливу на соціально-економічні процеси 
(сформовано авторами на основі джерел [12; 13]) 

Серед основних переваг медіації у вирішення 
конфлікту/спору у сфері інтелектуальної власності  
варто виокремити: 

— економія часу; 

— врахування інтересів сторін конфлікту/спору; 
— можливість впливати на процес та результат; 
— конфіденційність процедури; 
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— формує передумови для подальшого збере-
ження/відновлення ділових взаємин між суб’єктами 
конфлікту/спору; 

— сприяє запобіганню появі конфліктів у май- 
бутньому; 

— гарантує виконання рішення (у випадку успіш-
ної медіації). 

Закон України «Про медіацію» безумовно сприяє 
формуванню у суспільстві культури вирішення спо-
рів/конфліктів інтересів, як альтернативі судовим про-
цесам. Однак, з метою інтенсифікації процесів упро-
вадження механізмів медіації у сфері інтелектуальної 
власності в Україні, необхідно забезпечити підготовку 
відповідних спеціалістів, які володіли б фаховими 
знаннями у сфері інтелектуальної власності. 

Київський інститут інтелектуальної власності та 
права Національного університету «Одеська юридична 
академія» [14] — єдиний в Україні заклад вищої освіти, 
який готує саме таких спеціалістів. 

Медіатори мають володіти також аналітичними 
навичками, компетенціями, вмінням налагоджувати 
комунікаційні зв’язки та знаннями з основ психології 
розв’язання спорів. 

А відтак, з метою забезпечення ефективності дія-
льності інституту медіації в умовах сучасних викликів 
необхідно: 

— сприяти обміну досвідом медіаторів, зокрема 
шляхом виступів в ЗМІ, проведення публічних зустрі-
чей, круглих столів, конференцій тощо;  

— організовувати проведення тренінгів та корот-
кострокових семінарів, участь в яких сприятиме під-
вищенню правової освіти та професіоналізму медіато-
рів. 

Висновки. Реформування вітчизняної економіки в 
умовах воєнного стану та з огляду на пріоритети її по-
воєнного розвитку має базуватися на розвитку іннова-
ційних галузей, підтримці інноваційних проєктів та 
впровадженні медіації, як способу врегулювання кон-
фліктів, це сприятиме формуванню інноваційної мо-
делі економічного розвитку України. Стратегію пово-
єнного розвитку економіки України варто розробити з 
урахуванням дуального підходу: гармонійно поєдна-
вши існуючу практику державної підтримки бюджето-
формуючих та експортоорієнтованих галузей, що ви-
значають сировинний характер української економіки, 
та підтримку малого та середнього бізнесу по впрова-
дженню інноваційних проєктів, зокрема, підприєм- 
ствами переробної промисловості. І тоді, Україна, з 
держави, що імпортує сировину для переробних галу-
зей сусідніх держав, перетвориться в країну, що ім- 
портує товари, продукти харчування та інноваційні 
послуги, чим забезпечить збільшення робочих місць, в 
сільських територіях у тому числі, а відтак, сталий еко-
номічний розвиток країни. 

Список використаних джерел 

1. Господарський кодекс України. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. 

2. Обвал економіки України: як на нього впливає
війна з Росією. URL: https://apostrophe.ua/ua/news/ 
economy/2022-04-13/obval-ekonomiki-ukrainyi-kak-na-
nego-vliyaet-voyna-s-rossiey/265844. 

3. Про внесення змін до Податкового кодексу Ук-
раїни та інших законодавчих актів України щодо дій 
норм на період дії воєнного стану: Закон України від 

16.03.2022 р. № 7137-д. URL: https://www.rada.gov.ua/ 
news/razom/220552.html. 

4. Державний стандарт соціальної послуги посе-
редництва (медіації). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/z1243-16#Text. 

5. Островська О. А., Фінько О. Л. Медіація як
альтернативний спосіб урегулювання конфліктів та 
консалтингова послуга. Глобальні та національні про-
блеми економіки 2018. Вип. 21. С. 34-38. URL: 
http://global-national. in.ua/archive/21-2018/8.pdf. 

6. Ляшенко В. І., Толмачова Г. Ф. Підтримка
бізнесу щодо дотримання екологічних вимог в умовах 
критичного стану довкілля Донбасу. Економічний віс-
ник Донбасу. 2021. № 1(63). С. 4-13. DOI: https://doi. 
org/10. 12958/1817-3772-2021-1(63)-4-13. 

7. Громадська організація «Національна асоціація
медіаторів України». URL: http://namu.com.ua/ua/info/ 
namu/. 

8. Про медіацію: Закон України від 16.11.2021 р.
№ 1875 - ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 
1875-20#top. 

9. Дяченко Н. П., Александров О. В., Дяченко В. С.,
Коваленко Н. А. Інноваційний розвиток як перед- 
умова зростання суспільної довіри. Інвестиції: прак-
тика та досвід. 2021. № 10 (травень). С. 103-108. 

10 Суспільна довіра як чинник ефективного пуб-
лічного управління: монографія / авт. кол. Е. А. Афо-
нін та ін.; за заг ред. Т. В. Новаченко. Київ: НАДУ, 
2021, 160 с. 

11. The World Bank in Ukraine. URL:
https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine. 

12. Бойчук Р. П. Інституційні засади державного
регулювання господарської діяльності в Україні. 
Стратегії підприємницької діяльності в інтересах ста-
лого розвитку малого і середнього інноваційного підприє-
мництва : зб. наук. пр. Харків: НДІ ПЗІР НАПрН Ук-
раїни, 2020. С. 5-13. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-
content/uploads/2020/16.11. 2020/16.11.2020_3.pdf. 

13. Міщенко Д. А., Міщенко Л. О. Теоретичні
основи механізму державного регулювання зов- 
нішньоекономічної діяльності в Україні. Державне уп-
равління: удосконалення та розвиток. 2021. № 2. 
URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/8.pdf. 
DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.2.6. 

14. Київський інститут інтелектуальної власності
та права Національного університету «Одеська юриди-
чна академія». URL: http://kyivinstitute.com/.  

References 

1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of
Ukraine]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/436-15#Text [in Ukrainian]. 

2. Obval ekonomiky Ukrainy: yak na noho vplyvaie
viina z Rosiieiu [The collapse of the Ukrainian economy: 
how it is affected by the war with Russia]. Retrieved from 
https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2022-04-13/obv 
al-ekonomiki-ukrainyi-kak-na-nego-vliyaet-voyna-s-rossi 
ey/265844 [in Ukrainian]. 

3. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu
Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy 
shchodo dii norm na period dii voiennoho stanu: Zakon 
Ukrainy vid 16.03.2022 r. № 7137-d [On amendments to 
the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of 
Ukraine regarding the effect of norms during the period of 
martial law: Law of Ukraine dated March 16, 2022 



ВАСЮРЕНКО О. В., ДЯЧЕНКО В. С., ДЯЧЕНКО Н. П., ЗАДОЯНИЙ А. Г., СЛОБОДЯН В. Р. 

14 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

No. 7137-d]. Retrieved from https://www.rada.gov.ua/ 
news/razom/220552.html [in Ukrainian]. 

4. Derzhavnyi standart sotsialnoi posluhy posered-
nytstva (mediatsii) [State standard of mediation 
(mediation) social service]. Retrieved from https://zakon. 
rada.gov.ua/laws/show/z1243-16#Text [in Ukrainian]. 

5. Ostrovska, O. A., Finko, O. L. (2018). Mediatsiia
yak alternatyvnyi sposib urehuliuvannia konfliktiv ta 
konsaltynhova posluha [Mediation as an alternative 
method of conflict resolution and consulting service]. 
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky — Global and 
national problems of the economy, Issue 21, рр. 34-38. 
Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/21-
2018/8.pdf [in Ukrainian]. 

6. Liashenko, V. I., Tolmachova, H. F. (2021).
Pidtrymka biznesu shchodo dotrymannia ekolohichnykh 
vymoh v umovakh krytychnoho stanu dovkillia Donbasu 

[Business compliance support environmental require-
ments in a critical state of the environment of Don-
bass]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu — Economic Herald of 
the Donbas, 1(63), рр. 4-13. DOI: https://doi.org/10. 
12958/1817-3772-2021-1(63)-4-13 [in Ukrainian]. 

7. Hromadska orhanizatsiia «Natsionalna asotsiatsiia
mediatoriv Ukrainy» [Public organization "National 
Association of Mediators of Ukraine"]. Retrieved from 
http://namu.com.ua/ua/info/namu/ [in Ukrainian]. 

8. Pro mediatsiiu. Zakon Ukrainy vid 16.11.2021 r.
№ 1875-IХ [On mediation: Law of Ukraine dated Novem-
ber 16, 2021 No. 1875-IX]. Retrieved from https://zakon. 
rada.gov.ua/laws/show/1875-20#top [in Ukrainian]. 

9. Diachenko N. P., Aleksandrov O. V., Diachenko
V. S., Kovalenko N. A. (2021). Innovatsiinyi rozvytok yak 
peredumova zrostannia suspilnoi doviry [Innovative  

development as a prerequisite for the growth of public 
trust]. Investytsii: praktyka ta dosvid — Investments: practice 
and experience, 10, рр. 103-108 [in Ukrainian]. 

10. Afonin, E. A. et al. (2021). Suspilna dovira yak
chynnyk efektyvnoho publichnoho upravlinnia [Public 
trust as a factor of effective public administration]. Kyiv, 
NADU. 160 р. [in Ukrainian]. 

11. The World Bank in Ukraine. Retrieved from
https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine. 

12. Boichuk, R. P. (2020). Instytutsiini zasady
derzhavnoho rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti v 
Ukraini [Institutional foundations of state regulation of 
economic activity in Ukraine]. Stratehii pidpryiemnytskoi 
diialnosti v interesakh staloho rozvytku maloho i serednoho 
innovatsiinoho pidpryyemnytstva — Strategies of entrepre-
neurial activity in the interests of sustainable development of 
small and medium-sized innovative entrepreneurship, рр. 5-
13. Retrieved from https://ndipzir.org.ua/wp-content/
uploads/2020/16.11.2020/16.11.2020_3.pdf [in Ukrainian]. 

13. Mishchenko, D. A., Mishchenko, L. O. (2021).
Teoretychni osnovy mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvan-
nia zovnishnoekonomichnoi diialnosti v Ukraini [Theoret-
ical foundations of the mechanism of state regulation of 
foreign economic activity in Ukraine]. Derzhavne 
upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, Vol. 2. Retrieved 
from http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/8.pdf. 
DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2156-2021.2.6 [in 
Ukrainian]. 

14. Kyivskyi instytut intelektualnoi vlasnosti ta prava
Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akade-
miia» [Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of 
the National University "Odesa Law Academy"]. Retrieved 
from http://kyivinstitute.com/ [in Ukrainian]. 

Стаття надійшла до редакції 03.05.2022 

Формат цитування:
Васюренко О. В., Дяченко В. С., Дяченко Н. П., Задояний А. Г., Слободян В. Р. Медіація як альтернатив-

ний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності. Вісник економічної науки України. 2022. № 1 (42). 
С. 9-14. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).9-14 

Vasiurenko, O. V., Diachenko, V. S., Diachenko, N. P., Zadoyanyi, A. G.,  Slobodian, V. R. (2022). Mediation as 
an Alternative Way of Resolving Disputes of the Sphere of the Intellectual Property. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 
1 (42), рр. 9-14. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).9-14 



  2022/№1  15 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

УДК 628.17+504.43+551.444(477) DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).15-25 

Віталій Ігорович Островецький 
канд. екон. наук 

ORCID 0000-0003-3985-5236 
e-mail: v.ostrovetskyy@gmail.com, 

м. Київ

УПРАВЛІННЯ ПІДЗЕМНИМИ ВОДАМИ В УКРАЇНІ:  
ТЕНДЕНЦІЇ, НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

Вступ. Підземні води забезпечують суспільство 
життєво-необхідними соціальними, економічними та 
екологічними чинниками і можливостями, відіграючи 
ключову роль у боротьбі з бідністю, забезпеченні про-
довольчої безпеки, зайнятості населення, сталості со-
ціально-економічного розвитку, а також стійкості  
суспільства та економіки до різноманітних викликів. 
Відмічається тенденція щодо зростання залежності 
економічних систем від підземних вод в міру зни-
ження якості поверхневих вод, розвитку технологій 
виробництва та видобутку підземних вод, а також  
зростання населення Землі. За оцінками ООН поло-
вина загального обсягу підземних вод спрямовується 
на побутові цілі, а 25% підземних вод витрачається на 
полив та зрошення. Цей природний ресурс вважається 
недостатньо дослідженим та недооціненим, як наслі-
док, незадовільно керованим. Це обумовлює численні 
зловживання в процесі водокористування, у тому  
числі, через забруднення та неконтрольований видо-
буток для приватних та виробничих потреб [1].  

Актуальність. Підземні води є ключовим природ-
ним ресурсом, що підтримує сталий економічний  
розвиток та добробут людей [2]. Найбільшою перева-
гою підземних вод є їх стійкість до змін клімату, оскільки 
на їхню якість прямо не впливають опади [3]. Крім 
того, використання підземних вод потребує менших 
витрат енергії порівняно із забором поверхневих вод. 

Попит і пропозицію прісної води детермінують 
зміни клімату, повені та посухи, збільшення інтен- 
сивності випаровування, підвищення рівня моря в ре-
зультаті танення льодовиків, зміни режимів опадів. За-
доволення зростаючого попиту на воду на основі за-
безпечення вільного доступу та раціонального вико- 
ристання водних ресурсів і санітарії для усіх включено 
до переліку Цілей Сталого Розвитку окремим пунктом 
(№6) [4].  

Проблемам управління підземними водами, у 
тому числі щодо надійного водопостачання, їх охо-
рони та збереження для майбутніх поколінь, присвя-
чені праці провідних зарубіжних дослідників, зокрема, 
А. Артінгтона, Д. Дж. Лапворта, Р. Свонсона, а також 
вітчизняних вчених М. Дробнохода, В. Лялька, М. Ог-
няника, А. Сухореброва, В. Шестопалова та інших. 
Однак, незважаючи на значний обсяг напрацювань у 
цій сфері, зміни клімату, що супроводжуються зни-
женням якості води через її забруднення, зменшенням 
водяних горизонтів підземних вод, обумовлюють акту-
альність досліджень, спрямованих на розробку та об-
ґрунтування заходів щодо підвищення ефективності 
управління підземними водами.  

Мета дослідження полягає у розробці та обґрун-
туванні пропозицій щодо удосконалення управління 
підземними водами в Україні. Досягнення мети перед-
бачає виконання ряду завдань, а саме: розкрити ос- 
новні теоретико методологічні аспекти управління  
підземними водами, виявити основі чинники, що при-
зводять до погіршення стану підземних вод, дослідити 
світовий досвід вирішення цих проблем та обґрунту-
вати пропозиції, що дозволять покращити управління 
підземними водами в Україні. 

Виклад основного матеріалу статті. Виділяють де-
кілька основних проблем, які впливають на ресурси 
підземних вод. Це зміна клімату, дефіцит води та ви-
снаження запасів підземних вод унаслідок їх інтен- 
сивного видобутку, залежність екосистем від підзем-
них вод, а також забруднення навколишнього середо-
вища, у тому числі твердими побутовими відходами 
(пластик, поліетилен тощо) і токсичними речовинами. 
Зміна клімату впливає на системи підземних вод без-
посередньо, через зміни водного балансу на поверхні 
Землі, та опосередковано, через зміни у заборі підзем-
них вод, коли суспільства реагують на зміни в доступ-
ності прісної води [5]. 

Підземні води виконують ряд функцій, що де- 
термінуються їх місцерозташуванням та глибиною за-
лягання, а також еволюцією природних і антропоген-
них процесів (табл. 1).  

Таблиця 1 
Основні функції підземних вод 

Функція Зміст 

Функція 
водопоста-
чання 

Видобуток підземних вод для потреб
життєдіяльності та виробництва 

Регулююча 
функція 

Буферна здатність водоносних гори-
зонтів регулювати режими кількості 
та якості підземних водних систем 

Функції 
підтримки 

Підтримка екосистем, що залежать 
від підземних вод, а також інших 
екологічних об’єктів, що пов’язані з 
підземними водами 

Культурна 
функція 

Пов'язана із дозвіллям, традиціями, 
релігією або духовними цінностями, 
які асоціюються з конкретними ді-
лянками, а не з водоносними гори-
зонтами 

Джерело: GROUNDWATER: Making the invisible 
visible. The United Nations World Water Development Report 
2022. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000 
380721. 
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Якість підземних вод (природна та залежна від 
впливу людини), їх температура та обсяги (об’єм, рі-
вень, потік та їх зміна в часі) закладаються в основу 
управління підземними водами. Залежність від підзем-
них (ґрунтових) вод розділяють на постійну, сезонну 
та випадкову. Підземні води взаємодіють із поверхне-
вими водами (море, лиман, річка, струмок, озеро, во-
досховище, ставок, канал, водоносний горизонт), 
впливаючи на їх екологічний стан та біорізноманіття. 
Інтенсивність такої взаємодії має календарний ефект, 
тобто залежить від сезонності, і може з часом зазна-
вати значних змін [6].  

Системи підземних вод тісно пов'язані з поверх-
невими водами, землею, кліматом та екосистемою. 
Неконтрольоване відкачування ґрунтових вод призво-
дить до виснаження родовища, його зменшення, що є 
загрозою для водних екосистем, особливо у довгостро-
ковій перспективі [7]. Збільшення солоності через 
штучно піднятий рівень підземних вод у результаті не-
раціонального землекористування (наприклад, ви- 
рубка лісів) або надмірне зрошення, можуть призвести 
до деградації екосистеми, зниження обсягів вироб- 
ництва та якості сільськогосподарської продукції, еро-
зії ґрунту, змін біогеохімічного циклу та зменшення 
накопичення вуглецю [8]. Водночас органічні забруд-
нювачі та продукти їхнього розпаду, що потрапляють 
у підземні води, можуть спричинити проблеми зі здо-
ров’ям, впливаючи на розвиток і репродуктивність 
людей, дикої природи та екосистем [9]. 

Раціональне використання, збереження та захист 
підземних вод та екосистем, що формуються навколо 
водних джерел, забезпечується за рахунок підвищення 
ефективності управління підземними водами на ос-
нові сумісного управління водою та землею, впро- 
вадження узгоджених та збалансованих природничих 
рішень, що спрямовані на посилення захисту екосис-
тем [10]. Означене досягається на основі покращення 
картографії підземних вод та моніторингу їх викорис-
тання із застосуванням сучасних цифрових, геолого-
розвідувальних та управлінських технологій, а також 
збору стоків, фільтрації берегів річок та біоремедіації 
ґрунтових вод на місці [11]. Захист підземних вод здій-
снюється за такими основними напрямками:  

(i) підтримання кількості ресурсів і захист їх яко-
сті на основі усуненні вразливостей системи підземних 
вод або водоносного горизонту до виснаження, осі-
дання, деградації або забруднення;  

(ii) захист джерел навколо окремих ділянок за-
бору підземних вод, таких як свердловини або коло-
дязі, з акцентом на захист від забруднення [12]; 

(iiі) моніторинг за кількістю, часом і якістю по-
токів прісної води та рівнями, що необхідні для утри-
мання водних екосистем у відповідності до затвердже-
них екологічних та техніко-економічних нормативів 
[13]. Наприклад, Водна Рамкова Директива Європей-
ського Союзу встановлює порогові значення кількості 
та якості підземних вод [14]. 

У більшості країн світу підземні води є єдиним 
способом водопостачання сільського населення, яке 
не охоплене магістральними водопроводами. За оцін-
ками ЮНІСЕФ/ВООЗ близько 11% населення Пла-
нети не мають доступу до базових послуг з водопоста-
чання. Тому, неглибока свердловина, що обладнана 
ручним насосом малої потужності, відіграє важливу 
роль у забезпеченні водопровідними послугами озна-
ченої категорії населення. Відповідно, будівництво та 

експлуатація приватних мереж водопостачання потре-
бує підвищеної уваги з боку державних регуляторів. 
Оскільки недогляди у цій сфері можуть призводити до 
екстремального зниження рівня підземних вод, їх за-
бруднення та осідання землі [15]. 

У промисловості підземні води використовуються 
для різних цілей, включаючи виробництво, обробку, 
мийку, розведення, охолодження та транспортування 
продуктів. Особливо це стосується галузей, у яких вода 
використовується на всіх етапах виробництва готової 
продукції, у тому числі для миття та очищення про- 
дуктів наприкінці виробництва з метою видалення за-
лишків технологічних хімікатів [16]. Металургійні за-
води використовують 30 м3 води на тонну сталі, наф-
топереробні заводи — 1,5 м3 води для переробки  
1 м3 сирої нафти. У текстильній промисловості для во-
логої обробки 1 кг бавовняної тканини потрібно 250-
350 літрів води, у дубильній промисловості — 170- 
550 літрів на шкіру [17]. Підприємства-виробники на-
поїв та мінеральної води використовують підземні 
води як сировину. Тому, джерела мінеральних вод (во-
доносні горизонти) потребують особливого захисту від 
будь-якого типу мікробіологічного та хімічного за- 
бруднення. 

Зростання обсягів споживання питної води на 
душу населення, підвищення температури навколиш-
нього середовища, стимулює прискорення темпів ур-
банізації, породжуючи низку проблем для забезпе-
чення просторового розвитку у містах. Адже, міська 
каналізація та дренажні споруди впливають на швид-
кість і якість поповнення підземних вод, вразливість 
до забруднення водоносних горизонтів фекаліями, 
твердими відходами, нітратами, побутовими хіміка-
тами, фармацевтичними препаратами та патогенними 
організмами. Означене детермінує зростання ризиків 
захворювання населення через патогенні мікроорга- 
нізми та токсини внаслідок контакту людей із забруд-
неними стічними водами. 

Серед основних проблем використання підзем-
них вод для водопостачання у містах виділяють: 

 абсолютну обмеженість ресурсів у випадку ве-
ликих міст; 

 часте погіршення якості, що викликане незадо-
вільною санітарію на місцях; 

 тенденції до надмірного використання ресурсів
підземних вод у межах міських територій, де розташо-
вані підприємства водопостачання, що може супро- 
воджуватися просіданням землі та впливати на інфра-
структуру міста, а також проникнення солоної води у 
прибережних зонах;  

 наявність підвищених рівнів природних забруд-
нень (наприклад, миш'яку та фтору) у деяких підзем-
них водах [18].   

Нарощування інтенсивності використання при-
ватних колодязів для міського самозабезпечення де- 
термінується нерозвиненістю магістральних систем 
водопостачання, а також намаганням ухилятися від 
плати за використання води на рівні домогосподарств 
та малих фермерських підприємств. За оцінками екс-
пертів, вартість будівництва приватної свердловини в 
більшості гідрогеологічних умов коливається в межах 
2-20 тис. дол. США, та 30-45 тис. дол. США для гли-
боких свердловин 200-300 м. Однак така практика 
знижує тиск у централізованих мережах водопоста-
чання, що негативно відображається на фінансовому 
стані комунальних підприємств [19]. 



ОСТРОВЕЦЬКИЙ В. І. 

  2022/№1  17 

В сільському господарстві підземні води вико- 
ристовуються переважно для полива та зрошення. Так, 
вирощування 1 кг бананів потребує приблизно 790 літ-
рів, яєць — 200 л, 1 л молока — 11,3 тис. л, 1 кг пше-
ниці потребує близько 1,5 тис. літрів води, а на 1 кг 
яловичини потрібно 15 тис. л, шоколаду — до 18 тис. 
літрів води [20].  

Потребу у воді для сільських поселень задоволь-
няють свердловини малого діаметру, викопані коло-
дязі або інші джерела, забір води з яких здійснюється 
ручними насосами або невеликим моторизованим на-
сосним обладнанням малої потужності (0,2—1,0 л/сек). 
Такі джерела водопостачання встановлюються біля бу-
динків, а свердловини бурять на власних присадибних 
ділянках. Проблема полягає у тому, що побудова таких 
джерел пов'язана із зростанням ризиків порушення са-
нітарних та гігієнічних нормативів у випадку забору 
поверхневих вод унаслідок потрапляння у малу мережу 
водопостачання забрудненої води із патогенними ор-
ганізмами. Адже, дезінфекційна обробка на рівні села 
здійснюється нечасто. Співіснування каналізації та во-
допостачання підземними водами є іншою пробле-
мою, особливо щодо неглибоких джерел (до 3 м) у гу-
стонаселених пунктах, у яких недорозвинені або вза-
галі відсутні системи водоочищення та дезінфекції. 

Серед основних екологічних проблем, що пов'я-
зані з експлуатацією підземних вод, виділяють: 

 осідання ґрунту внаслідок ущільнення водонос-
них пластів і матеріалів водоносного горизонту, що 
спричиняє серйозні осідання фундаментів будівель  
і підвищений ризик затоплення в прибережних містах 
у результаті надмірної експлуатації та падіння рівня 
ґрунтових вод міських водоносних горизонтів;  

 підтоплення підземними водами, що викликає
затоплення або підняття заглиблених споруд (глибокі 
підвали, транспортні тунелі тощо), що виникають  
через відтік підземних вод після припинення їх відка-
чування з міських водоносних горизонтів. 

Оскільки підземні води тісно пов'язані із правом 
власності на землю, вертикальне державне управління 
цим ресурсом є ускладненим та має ряд особливостей. 
Як правило, регулятори встановлюють правила та про-
цедури використання підземних вод на основі:  

 доступу до води для задоволення основних по-
треб людини як одного з її прав;  

 забезпечення доступності підземних вод як дже-
рела засобів для існування, а також з метою дрібно- 
масштабного виробничого використання;  

 регулювання землекористування, що визна-
ється несприятливим для природних процесів попов-
ненням та витрачанням підземних вод;  

 регламентації створення та діяльності асоціацій
користувачів підземних вод з метою розподілу, конт-
ролю виконання та нормативного закріплення відпо-
відних обов'язків. 

Модель державного регулювання використання 
підземних вод у багатьох країнах світу є схожою і скла-
дається з двох рівнів. На перщому рівні розташовані 
спеціалізовані національні агентства, на другому — ор-
гани місцевого самоврядування. 

Національні агентства відповідають за: 
 регулювання забору підземних вод;
 координацію щодо використання підземних вод

між підприємствами водопостачання, екологічними 
агентствами та муніципальними органами влади, а  

також місцевими організаціями користувачів підзем-
ними водами; 

 ефективність механізмів моніторингу підземних
вод та забезпечення дотримання еколого-економічних 
нормативів і норм; 

 підтримку операційних заходів у транскордон-
них водоносних горизонтах. 

До повноважень органів місцевого самовряду-
вання належить:  

 забезпечення функціонування місцевої системи
дозволів на воду; 

 координація та управління поводженням з твер-
дими відходами та стічними водами для захисту під- 
земних вод; 

 консультування та підтримка запобігання за-
брудненню ґрунтових вод. 

За визначенням FAO управління підземними во-
дами включає сприяння відповідальним колективним 
діям для забезпечення контролю, захисту та соціально 
стійкого використання ресурсів підземних вод і водо-
носних систем на благо людства та залежних від нього 
екосистем. Ефективне управління організовується на 
основі розвитку інституційної структури, комплексної 
правової бази із чіткою структурою стимулів, префе-
ренцій та покарань, контролю за забором підземних 
вод і запобігання погіршенню їх якості, забезпечення 
сталого постачання прісної води та збереження бажа-
них умов навколишнього середовища та екосистеми, 
які залежать від підземних вод, а також політики, що 
орієнтована на забезпечення збереження ресурсного 
потенціалу як окремої юрисдикції, так і Планети в ці-
лому [21]. 

У більшості країн світу підземні води перебува-
ють у державній власності, а їх видобуток і викорис-
тання базуються на адміністративних правах, таких як 
індивідуальні дозволи, ліцензії чи концесії, які в бага-
тьох юрисдикціях надаються на строковій основі і ква-
ліфікуються щодо обсягів і ставок видобутку. Проте у 
країнах із значною кількістю населення, зокрема, Ін-
дії, Пакистані, Філіппінах та більшості штатів США, 
підземні води вважаються приватною власністю і 
прив’язуються до права на землю [22]. 

У багатьох кранах світу заходи щодо запобігання 
забрудненню підземних вод включають: заборону або 
обмеження певної діяльності із використанням під- 
земних вод, що призводить до їх забруднення; обме-
ження використання пестицидів, гербіцидів і добрив; 
обмеження певних моделей користування підземними 
водами; зниження інтенсивності випасу тварин; ре- 
культивації земель сільськогосподарського призна-
чення; управління водовідведенням. Скидання ток- 
сичних речовин у водні об'єкти або в землю законо-
давством багатьох країн світу визнається криміналь-
ними правопорушеннями чи злочинами [23]. 

Відмічається загальносвітова тенденція щодо  
удосконалення законодавчої бази управління підзем-
ними водами у багатьох країнах світу. Управління  
підземними водами намагаються прирівняти до режи-
мів регулювання поверхневих вод, захищаючи кіль-
кість і якість, а також залучаючи зацікавлені сторони 
для збалансування приватних і суспільних інтересів 
[24]. 

Відправною точкою в аналізі стану використання 
підземних вод має бути огляд основних пропорцій та 
співвідношень щодо споживання води в розрізі окре-
мих країн (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Основні показники, що використовуються для оцінки водних ресурсів в розрізі окремих країн світу, км3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Індія 647,5 38,8 90,4 2,2 7,4 1352642,3 66,0 411,5

Китай 591,8 18,1 64,4 22,3 13,3 1459377,6 40,0 152

США 444,4 25 39,7 47,2 13,1 327096,3 17,7 33,3

Індонезія 222,61 15,5 85,2 4,1 10,7 267670,5 44,5 139,6

Пакистан 192,74 33,3 94,0 0,8 5,3 212228 59,9 266,6

Російська Федерація 104,88 50 28,8 44,8 26,5 145734 25,3 8,5

Іран  
(Ісламська Республіка) 

92,95 57,1 92,2 1,2 6,6 81800,2 25,2 46,9

Мексика 88,84 39,2 75,7 9,5 14,7 126190,8 20,6 64,2

Японія 79,3 11,1 67,7 13,9 18,4 127202,2 8,4 336,6

Єгипет 77,5 8,4 79,2 7,0 13,9 98423,6 57,9 98,3

Бразилія 64,61 26,1 58,1 15,8 26,1 209469,3 13,5 24,6

Туреччина 61,09 26,5 84,3 5,0 10,7 82340,1 24,7 104,8

Узбекистан 58,904 0,8 92,3 3,6 4,1 32476,2 49,4 72,3

Таїланд 57,307 17,1 90,4 4,8 4,8 69428,5 49,9 135,3

Аргентина 37,69 30,1 73,9 10,6 15,5 44361,2 8,2 16

Бангладеш 35,87 79,4 87,8 2,1 10,0 161376,7 65,3 1093,6

Канада 35,598 4,4 7,5 78,5 14,0 37074,6 18,5 3,8

Іспанія 31,224 20,5 65,2 19,1 15,7 46692,9 19,6 92,3

Республіка Корея 29,2 12,7 58,9 16,4 24,6 51172 18,5 510,1

Туркменістан 27,865 1,1 94,3 3,0 2,7 5850,9 48,4 12

Франція 27,003 21 10,9 69,1 20,0 64990,5 19,6 118,4

Німеччина 24,443 24,4 1,4 62,1 36,5 83124,4 22,5 232,7

Саудівська Аравія 23,9951 99,1 79,7 5,9 14,4 33702,8 16,1 15,7

Афганістан 20,282 15 98,2 0,8 1,0 37171,9 72,9 56,9

Азербайджан 12,165 17,2 92,4 4,3 3,3 9949,5 44,2 114,9

Австралія 11,5835 5 69,3 17,5 13,3 24898,2 13,9 3,2

Україна 10,705 10,9 41,6% 36,5 22,0 44246,2 30,5 73,3

Греція 10,122 61,5 80,1% 3,2 16,7 10522,2 22,2 79,7

Нова Зеландія 9,875 26 65,2% 24,1 10,7 4743,1 13,5 17,7

Таджикистан 9,7737 5,1 75,5% 16,5 8,0 9100,8 72,9 64,4

Польща 9,6 18,4 13,8% 64,9 21,2 37921,6 40,1 121,3

Об'єднане Королівство 8,419 24,2 14,0% 12,0 74,0 67141,7 16,5 275,6

Нідерланди 8,099 14,7 3,7% 72,0 24,3 17059,6 8,5 456,3

Киргизстан 7,707 4 92,7% 4,4 2,9 6304 61,9 31,5

Румунія 6,42 10,6 22,2% 60,8 16,9 19506,1 46,2 81,8

Португалія 6,13 31,3 55,7% 29,8 14,4 10256,2 34,9 111,2

Сербія 5,5573 8,9 12,8% 75,4 11,8 8802,8 43,7 99,6

Болгарія 5,425 10,4 13,3% 70,7 15,9 7051,6 24,9 63,6

Угорщина 4,43 11,6 11,5% 74,5 13,9 9707,5 28,6 104,3

Бельгія 3,994 15,8 1,1% 80,4 18,5 11482,2 2,0 376,1

Казахстан 3,54 28,8 63,2% 22,1 14,7 18319,6 42,8 6,7

Австрія 3,49 30,4 2,2% 77,6 20,2 8891,4 41,0 106

Фінляндія 2,7996 4 14,3% 71,4 14,3 5522,6 14,7 16,3

Вірменія 2,714 43,9 69,3% 4,8 25,9 2951,7 36,6 99,3

Швеція 2,375 15,4 3,2% 56,6 40,2 9971,6 12,6 22,3

Швейцарія 1,704 50,1 9,1% 36,4 54,6 8525,6 26,3 206,5

Естонія 1,6086 13,3 0,3% 95,8 3,9 1322,9 30,7 29,2

Чехія 1,591 23,3 3,0% 55,9 41,1 10665,7 26,1 135,2

Ірландія 1,427 22,4 4,6% 36,4 59,0 4818,7 36,7 68,6

Білорусь 1,39 58,2 29,9% 31,8 38,3 9452,6 21,4 45,5

Грузія 1,2911 37,8 35,5% 16,3 48,3 4002,9 40,4 57,4

Ізраїль 1,112 69,2 51,5% 4,6 43,9 8381,5 7,6 379,8
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Закінчення табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Данія 1,0746 81,2 58,9% 4,7 36,4 5752,1 12,1 134

Словенія 0,961 20,1 0,3% 81,9 17,8 2077,8 45,5 102,5

Республіка Молдова 0,84 15,5 5,1% 77,4 17,4 4051,9 57,2 119,7

Словаччина 0,5565 56,8 13,3% 39,0 47,8 5453 46,2 111,2

Палестина 0,2997 91,5 45,1% 8,2 46,7 4863 24,8 807,8

Намібія 0,2819 44,4 69,8% 4,9 25,3 2448,3 52,8 3

Литва 0,2544 57,9 22,4% 23,7 53,8 2801,3 33,2 42,9

Латвія 0,1833 47,2 30,5% 18,8 50,7 1928,5 31,9 29,9

Джерело: Food and Agriculture Organization of United Nations. URL: https://www.fao.org/aquastat/statistics. 

Найбільшими споживачами води є Індія, Китай, 
США, Індонезія, Пакистан, Російська Федерація та 
Іран (Ісламська Республіка). Ці країни споживають 
майже половину річного світового обсягу викорис-
тання прісних водних ресурсів. Питома вага спожи-
вання підземних вод у цих країнах в середньому ста-
новить 34%. На рівні 80-90% підземних вод тради-
ційно споживаються у країнах із жарким кліматом, зо-
крема, в Саудівській Аравії, Палестині, Ізраїлі, Греції 
тощо. Слід відмітити, що у країнах Африки поки що 
не на задовільному рівні організований моніторинг 
споживання води, результати якого не завжди по- 
трапляють до формату відкритих даних статистичних 
спостережень, що здійснюються провідними профіль-
ними міжнародними організаціями. 

В Афганістані, Туркменістані, Пакистані, Кир- 
гизстані, Азербайджані, Узбекистані, Ірані (Ісламська 
Республіка), Індії, Таїланді понад 90% води спрямову-
ється на потреби сільського господарства. У країнах 
Європейського Союзу та Канаді на рівні 80% води 
споживає промисловість. У Великій Британії, Ірландії, 
Швейцарії, країнах Прибалтики, майже половина спо-
житої води витрачається на потреби муніципалітету. 

Досягнення науково-технічного прогресу у бурін-
ні свердловин, виробництві насосів, підвищенні до- 
ступності енергії дозволяють поступово нарощувати 
видобуток підземних вод. Передусім, популярністю се-
ред водокористувачів користуються неглибокі коло-
дязі, облаштування яких є доступним за ціною для ба-
гатьох споживачів. При цьому, підприємства центра-
лізованого водопостачання у багатьох країнах світу, 
Україні у тому числі, скаржаться на падіння тиску у 
мережі із активацією діяльності у сільському господар-

стві, на дачних ділянках у тому числі. Означене пояс-
нюється інтенсифікацією несанкціонованого забору 
води приватними особами та малими фермерськими 
господарствами із використанням технічних при-
строїв, які не підлягають державній реєстрації та об-
ліку. 

Найпереконливішим індикатором наявності та 
динаміки окремих тенденцій у сфері економіки тради-
ційно визнається інтенсивність розвитку цільового  
ринку товарів (послуг). Інтенсивність споживання під-
земних вод може охарактеризувати розвиток ринку на-
сосів для рідини. Практика облаштування свердловин 
для видобутку води для зрошення та водопостачання 
добре зарекомендувала себе впродовж останніх декіль-
кох десятків років [25].    

За оцінками авторитетних дослідницьких компа-
ній, обсяг світового ринку насосів для рідини колива-
ється в межах 100 млрд дол. США, і має тенденцію до 
помірного зростання (7-8%) [26]. Пропозиція на ринку 
формується відомими компаніями Європи та США. 
Найбільшим імпортером насосів для води є Китай, 
близько 2,5 тис. пропозицій від виробників та торго-
вих компаній у сегменті насосів для води [27]. Пере-
важна більшість споживачів насосів для рідини мають 
відношення до сільського господарства.  

З табл. 3 видно, що найбільш розвиненим ринком 
щодо насосів для рідин є Європа, виробники якої  
формують понад 50% світового експорту насосів для 
рідин. Європа також є найбільшим імпортером насо-
сів. Це пояснюється тим, що у Європі є безліч під- 
приємств із виробництва цього виду продукції. Другим 
за обсягами є ринок Азії (в основному: Індія та Ки-
тай). Північна Америка посідає 3 місце. 

Таблиця 3 
Структура імпорту-експорту насосів для рідин у світі за 2020 р., млн дол. США 

Континент Імпорт Експорт Імпорт, % Експорт, %

Африка 2 731,4 344,4 4,4% 0,6%

Антарктика 0,0 0,0 0,0% 0,0%

Азія 18 272,3 18 734,1 29,7% 30,4%

Європа 23 797,4 31 305,3 38,6% 50,8%

Північна Америка 13 701,4 10 507,5 22,2% 17,1%

Океанія 1 091,4 247,4 1,8% 0,4%

Південна Америка 2 003,6 458,8 3,3% 0,7%

ВСЬОГО 61 597,5 61 597,5 100,0% 100,0%

Джерело: URL: https://oec.world/en/profile/hs/liquid-pumps. 

Україна вважається найменш забезпеченою влас-
ними водними ресурсами серед країн Європи і є од-
ним з регіонів зі значним антропогенним навантажен-
ням на водні джерела та дефіцитом прісної води. За 
офіційною статистикою до 80% потреби у питній воді 

в Україні забезпечується поверхневими водами. Пра-
вові відносини водокористування в Україні регулю-
ються водним законодавством, Водним кодексом Ук-
раїни [28] та Законом України «Про охорону навколи-
шнього природного середовища» [29] зокрема. Води 
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(водні об'єкти) є виключно власністю Українського 
народу і надаються тільки у користування. 

Підземні води, які є складовою водного фонду 
України, і є джерелом централізованого водопоста-
чання, належать до водних об’єктів загальнодержав-
ного значення. У випадку, якщо підземні води не мо-
жуть бути джерелом централізованого постачання, 
вони належать до водних об’єктів місцевого значення. 
Уповноваженим органом Уряду щодо регулювання во-
докористування в Україні є Державне агентство вод-
них ресурсів України, діяльність якого спрямовується 
і координується Кабінетом Міністрів України через 
Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Ук-
раїни. Держводагентство України має у своєму складі 
утворені в установленому порядку територіальні під-
розділи [30]. 

Водним кодексом України регулюються питання  
водокористування, зокрема, експлуатації водогоспо- 
дарських систем, користування річками, водами при-
родно-заповідного фонду, прикордонними водами та 
землями водного фонду, а також охорони вод. Проте, 
організаційно-правовому забезпеченню управління  
підземними водами приділено недостатньо уваги з 

боку законодавців. Ураховуючи значимість підземних 
вод для економічної системи України та зростаючий 
попит на використання цих ресурсів, унормування ви-
користання підземних вод потребують більш чіткого 
законодавчого регулювання, що доцільно винести в 
окрему главу Водного кодексу України.  

У 2021 р. в Україні зафіксовано 14,6 тис. звіту- 
ючих водокористувачів, якими забрано із природних 
водних об'єктів 8,8 км3 води, у тому числі 1 км3, або 
11,3% загальної кількості забраної води із підземних 
водних об’єктів (табл. 4).   

Лідерами по споживанню води в розрізі видів 
економічної діяльності є водопостачання; каналізація 
поводження з відходами (3,7 км3, у т.ч. з підземних 
водних 0,5 км3), постачання електроенергії газу пари 
та кондиційованого повітря (2,4 км3, у т.ч. з підземних 
водних 0,02 км3), сільське господарство лісове госпо-
дарство та рибне господарство (1,5 км3, у т.ч. з підзе-
мних водних 0,6 км3) та переробна промисловість  
(1 км3, у т.ч. з підземних водних 0,6 км3). Підприєм- 
ства цих видів економічної діяльності вжили 95,7% 
всієї, забраної на території України води, у тому числі 
66,8% підземних вод.  

 
Таблиця 4 

Загальні показники використання води в Україні у 2021 р. в розрізі видів економічної діяльності, млн м3 

Види економічної діяльності 

Кількість 
звітуючих 
водокорис-
тувачів 

Забрано із природ-
них водних об'єктів 

всього 

Забрано у т.ч. із 
підземних водних 

об’єктів 
Підземні 
води/всі 
води, % 

всього 
питома 
вага 

всього 
питома 
вага 

Україна — всього 14608 8875,1 100,0% 1002,2 100,0% 11,3%

Водопостачання; каналізація по- 
водження з відходами  

1658 3675,6 41,4% 538,1 53,7% 14,6%

Постачання електроенергії газу пари 
та кондиційованого повітря 

467 2370,8 26,7% 16,3 1,6% 0,7%

Сільське господарство лісове госпо-
дарство та рибне господарство 

5678 1504,3 16,9% 55,2 5,5% 3,7%

Переробна промисловість 2150 944,9 10,6% 59,6 5,9% 6,3%

Добувна промисловість і розроб-
лення кар'єрів 

383 279,7 3,2% 258,7 25,8% 92,5%

Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування 

293 43,5 0,5% 42,8 4,3% 98,5%

Діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного обслугову-
вання 

550 9,5 0,1% 4,2 0,4% 44,3%

Оптова та роздрібна торгівля; ре-
монт автотранспортних засобів і мо-
тоциклів 

452 7,4 0,1% 1,1 0,1% 15,0%

Будівництво 179 6,6 0,1% 4,6 0,5% 69,5%

Охорона здоров'я та надання соціа-
льної допомоги 

605 5,1 0,1% 4,5 0,5% 88,8%

Операції з нерухомим майном 557 5,0 0,1% 2,5 0,2% 49,7%

Професійна наукова та технічна дія-
льність 

127 4,7 0,1% 3,6 0,4% 76,9%

Надання інших видів послуг 181 3,1 0,0% 1,0 0,1% 31,4%

Освіта 293 1,8 0,0% 1,4 0,1% 77,3%

Джерело: Державний водний кадастр за розділом: "Водокористування". URL: https://data.gov.ua/dataset/cadastre-
water-use. 

 
Звертає увагу той факт, що в офіційній статистиці 

зафіксований лише один звітуючий суб’єкт у сфері ді-
яльності домашніх господарств. Тобто, за межами охо-
плення статистичних спостережень лишаються при- 

ватний сектор, садові товариства, а також дрібні фер-
мерські господарства. 

Основними природними факторами формування 
складу та розподілу підземних вод є: фізико-геогра- 



ОСТРОВЕЦЬКИЙ В. І. 

  2022/№1  21 

фічні, кліматичні, геологічні, тектонічні, гідрогеоло- 
гічні та біологічні [31]. Загальні прогнозні ресурси під-
земних вод України складають 61689,2 тис. м3/добу, в 
т.ч. загальні експлуатаційні запаси — 16284,921 тис. 
м3/добу (719 родовищ та 1498 ділянок родовищ), з них 
балансових запасів — 16206,136 тис. м3/добу, в т.ч. за 
категоріями А+В+С1 — 15269,642 тис. м3/добу, за ка-
тегорією С2 — 936,494 тис. м3/добу; позабалансових за-
пасів — 78,785 тис. м3/добу. Переважаюча частина про-
гнозних підземних вод зосереджена у північних та за-
хідних областях України [32]. Загальний видобуток 
підземних вод Україні складає 2,3-2,5 млн. м3/добу та 
має тенденцію до скорочення, передусім, через війсь-
кові дії на півдні та сході України. 

За оцінками Мінрегіону України, близько 27% 
сільських жителів в Україні користуються централізо-
ваним водопостачанням, а водовідведенням — лише 
5,3%. Решта сільських жителів України, а це близько 
1 млн осіб, користується альтернативними джерелами 
водопостачання, зокрема водою зі колодязів та сверд-
ловин [33]. Ця категорія споживачів становить ос- 
новну частину дрібних водокористувачів, які не звіту-
ють за формою № 2ТП-водгосп (річна). До того ж, в 
Україні зареєстровано понад 10 тис. одиниць садових 
товариств та кооперативів [34]. Крім того, насосами 
малої потужності користуються бази відпочинку, релі-
гійні організації, лікарні, заклади освіти та інші під- 
приємства, установи та організації соціальної, духов-
ної та культурно-спортивної сфери. Означене може 
бути причиною падіння тиску у мережах централізо-
ваного водопостачання та водовідведення у період ак-
тивізації діяльності у сфері сільського господарства та 
садівництва.  

Якість питної води в Україні у багатьох регіонах 
не відповідає затвердженим Державним санітарним 
нормам. Серед офіційно озвучених причин виділя-
ється: зношеність парку основних фондів на підпри-
ємствах питного водопостачання, кліматичні умови, 
неефективне споживання, забруднення [35]. Без ура-
хування окупованих територій загальна протяжність 
водопровідних мереж в Україні становить 102,8 тис. 
км, каналізаційних мереж — 39,35 тис. км. В аварій-
ному чи ветхому стані перебувають до 40% інфра- 
структури централізованого водопостачання. Рівень 
втрат питної води в середньому по Україні становить 
36%. Менш ніж дві третини населення України (до 
70%) охоплені централізованим водопостачанням, 
47,8% — централізованим водовідведенням [36]. Ре-
зультати лабораторних досліджень свідчать, що майже 
половина сільських водопроводів не відповідають са-
нітарно-хімічним та мікробіологічним нормативам  
через відсутність очисних споруд та зношеність інфра-
структури. 

Для організації водопостачання звичайного при-
ватного будинку із свердловиною глибиною 40-50 м 
найчастіше рекомендують встановлювати насос, про-
дуктивністю 2-3 м3/годину — приблизно 30-60 літрів за 
хвилину. За умови використання води об'ємом понад 
5 м3 на день суб'єкти водокористування зобов'язані 
брати спеціальний дозвіл в Держводагенстві України 
та подавати звіт за формою № 2ТП-водгосп (річна) 
[37; 38].  

На практиці дрібні водокористувачі, які не звіту-
ють за формою № 2ТП-водгосп (річна), а це садові 
товариства, невеликі фермерські господарства, бази 
відпочинку тощо, в результаті незадовільно облашто- 

ваної системи водовідведення та каналізації, наносять 
шкоду підземним водам, забруднюючи їх патогенними 
організмами, пестицидами та іншими речовинами, які 
можуть провокувати розвиток мікроорганізмів та спри-
яти погіршенню епідеміологічної ситуації в Україні. 

В Україні справляється рентна плата за спеціаль-
не використання води водних об’єктів загальнодер- 
жавного та місцевого значення, а також води для по- 
треб гідроенергетики, житлово-комунального госпо-
дарства, та використання поверхневих вод для потреб 
водного транспорту [39]. Щорічні надходження до 
Зведеного бюджету України в середньому складають 
на рівні 1,5 млрд грн, 55% з яких, або 0,85 млрд грн 
зараховуються до Державного бюджету України [40]. 
Відповідно до ст. 255 п. 4 рентна плата за спеціальне 
використання води не справляється за воду, що вико-
ристовується для потреб зовнішнього благоустрою те-
риторій міст та інших населених пунктів, а також за 
воду, що використовується садівницькими та город- 
ницькими товариствами (кооперативами) [41]. 

В Україні здійснюється постійна робота щодо 
удосконалення управління підземними водами. Так, у 
2018 р. Урядом України затверджені основні вимоги 
до організації здійснення державного моніторингу ма-
сивів підземних вод, а також взаємодії центральних 
органів виконавчої влади у процесі його здійснення 
[42]. На виконання рішення Уряду Міндовкілля Укра-
їни затвердило Програму державного моніторингу під-
земних вод (у частині діагностичного моніторингу під-
земних вод) на 2022 рік [43; 44]. Програму розроблено 
за європейськими нормами моніторингу, а результати 
досліджень будуть доступні на Інтерактивній карті во-
дозабірних споруд [45]. До того ж, в Державному  
бюджеті України на 2022 рік передбачено фінансу-
вання державної програми «Питна вода» в розмірі  
1 млрд грн [46].  

У той же час, з метою підвищення ефективності 
роботи в частині забезпечення якісної питної води, за-
хисту від забруднень та збереження водоносних гори-
зонтів, забезпечення їх нормального відновлення, а та-
кож підвищення якості статистичних спостережень за 
використанням підземних вод і поповнення бюджетів 
всіх рівнів доцільно: 

1) виділити у Водному кодексі України окремий
підрозділ, у якому чітко регламентувати всі правила та 
процедури поводження із підземними водами, у тому 
числі, встановити параметри, за якими водокористу-
вачі мають звітувати уповноваженим органами про об-
сяги споживання та напрями використання підземних 
вод та водовідведення;  

2) удосконалити механізм відслідковування під-
земних вод, що забирається із неглибоких колодязів та 
свердловин, у тому числі через зменшення нормативу 
добового використання води, за досягненням якого 
водокористувачі зобов’язані подавати обов’язкову  
звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) у 10 разів, 
тобто з 5 м3 на добу до 0,5 м3, на добу, та здійснити 
корегування відповідних положень Податкового ко- 
дексу в частині надання податкових преференцій. В 
рамках цієї роботи провести інвентаризацію стану си-
стеми водовідведення та каналізації за місцем забору 
води новими звітуючими водокористувачами з метою 
приведення її до нормального стану, що відповідатиме 
Державним санітарним нормам та правилам, запрова-
дити практику надання місцевих дозволів на водоко-
ристування, а також установити вузли комерційного 
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обліку води на максимальній кількості джерел забору 
підземних вод. 

Прийняття означених пропозицій дозволить зміц-
нити інституційні основи управління підземними во-
дами на основі збільшення водокористувачів, які 
оплачуватимуть спожиту питну воду за показаннями 
приладів обліку та додатково залучити до місцевих  
бюджетів України, за попередніми оцінками щонай-
менше 70 млн грн щорічних додаткових доходів.  

Висновки. Неузгодженість політики управління 
водними, енергетичними та харчовими продуктами 
призводить до понаднормового витрачання підземних 
вод, їх нераціонального використання, наявності де-
фіциту води. Надмірна, нераціональна, неконтрольо-
вана експлуатація підземних вод для зрошуваного  
землеробства у тому числі, а також забруднення ґрун-
тових вод промисловістю детермінує низку проблем у 
довгостроковій перспективі, зокрема, ускладнює збе-
реження природного потенціалу для майбутніх поко-
лінь. Забруднення через недотримання норм та нор-
мативів санітарії, в кінцевому рахунку, впливає на самі 
джерела підземних вод. Ризики забруднення, в тому 
числі детермінуються недосконалою конструкцією 
свердловин із використання застарілого або неякіс-
ного обладнання, а також відсутністю довгострокового 
технічного обслуговування та управління водопоста-
чанням. 

Одним із пріоритетів вирішення низки накопиче-
них проблем є підвищення якості обслуговування іс-
нуючих свердловин та використанні матеріалів, у тому 
числі стійких до корозії, а також вдосконалення тех-
нологій будівництва, облаштування та обслуговування 
джерел забору підземних вод (колодці та свердлови-
ни). Крім того, потребують розширення мережі водо-
відведення та каналізації, які мають охоплювати як-
мога більше населених пунктів, а також підвищення 
ефективності водоочищення на основі впровадження 
новітніх технологій та введення в експлуатацію сучас-
ного обладнання, сконструйованого за останніми до-
сягненнями науково-технічного прогресу. 

Очевидна потреба щодо удосконалення регулю-
вання забезпечення водою приватного сектору еконо-
міки потребує удосконалення контролю за викорис-
танням підземних вод з метою захисту здоров'я насе-
лення та забезпечення економічної ефективності ста-
лого водопостачання. Водозабір, що здійснюється 
приватним сектором, є нерегулярний або незаконний, 
і його результати не потрапляють у системи моніто- 
рингу споживання підземних вод. 

З метою удосконалення управління підземними 
водними ресурсами України на основі розширення 
охоплення використання підземних вод державною 
системою моніторингу та залучення додаткових дохо-
дів до бюджетів усіх рівнів доцільно розглянути мож-
ливість зменшення нормативу добового споживання 
води до 0,5 м3 на добу, досягнення якого зобов’язує 
водокористувачів звітувати за формою № 2ТП-водгосп 
(річна) та сплачувати рентну плату за воду, а також 
впровадити практику надання місцевих дозволів на 
водокористування.   
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Постановка проблеми. Стратегічним завданням 
аграрної реформи визнано трансформацію земельних 
вiдносин у сiльськогосподарському виробництвi. Тому 
реформування земельних вiдносин належить до най-
важливiших напрямiв реалiзації державної аграрної 
полiтики. І, у першу чергу, це стосується питань пра-
вового регулювання сталого використання земель 
сільськогосподарського призначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослід-
женню вирішення проблем державного регулювання 
використання земельних ресурсів, сучасного стану та 
аспектів раціонального й ефективного використання 
земель сільськогосподарського призначення присвя-
чено праці таких учених, як С. Балюка, О. Будзяк,  
І. Гаражи, О. Гнатковича, Л. Гнатишин, В. Данкевича, 
А. Діброви, Н. Добровольської, О. Дудзяк, Д. Ду-
шейко, В. Іванишина,Т. Євсюкова, О. Єрмакова, І. За-
мули, С. Кваші, П. Колодій, О. Комякова, А. Короб-
ської, І. Кошкалди, І. Купріянчик, О. Купчишиної,  
В. Липчук, М. Маліка, А. Мартина, В. Медведева, 
Н. Попрозман, О. Прокопишин, Я. Пушака, О. Ти- 
хенко, О. Трегуб, А. Стельмащука, М. Федорова, 
О. Ходаківської, О. Чумаченка та інших. 

Аналіз наукових джерел показує, що питання  
формування системи управління земельними ресур-
сами вивчали такі зарубіжні науковці, як Р. Еберлін, 
С. М. Івич, С. Кей, Ф.О. Лопес, М. Нойхл, Дж. Пеух, 
М. Ройч, Дж. Салуквадзе, Х. Томіч, Дж. Франко, 
М. Хартвігсен, Ф. Холст. У своїх дослідженнях вчені 
висвітлювали питання стимулювання та функціону-
вання ринку земель в Європі. 

Дослідниками визначено особливості зарубіж-
ного досвіду регулювання використання земель сіль-
ськогосподарського призначення [1-3]; теоретичні та 
методологічні засади регулювання земельних відносин 
[4-8]; механізми сталого використання земель сіль- 
ськогосподарського призначення [9-18]; обґрунтовано 
науково-методичні підходи до оцінювання впливу  
різних чинників на ефективність сільськогосподар-
ського виробництва [19-24]; концептуальні засади 
створення різних організаційних структур в агропро-
мисловому комплексі у контексті сталого розвитку на-
ціональної економіки [25-27] тощо. 

Ця стаття є продовженням наукових розробок з 
проблем правового регулювання використання земель 
сільськогосподарського призначення. У попередніх 
дослідженнях [28-33] розроблено пропозиції щодо 
правового регулювання контролю та юридичної відпо-
відальності у сфері використання та охорони земель в 
Україні; створення належних умов функціонування 
землевпорядного механізму управління земельними 
ресурсами в сільському господарстві; обґрунтовано 

напрями землевпорядного забезпечення сталого вико-
ристання особливо цінних сільськогосподарських зе-
мель; запропоновано шляхи вдосконалення інстру- 
ментів стимулювання сталого використання земель 
сільськогосподарського призначення тощо. 

Актуальність і значущість пошуку сценаріїв по- 
дальшого розвитку ринку сільськогосподарських зе-
мель, удосконалення дієвих механізмів реалізації нор-
мативно-правового регулювання сталого викорис-
тання сільськогосподарських земель, наявність вели-
кої сукупності невирішених проблем у цій сфері ви-
значили вибір тематики обраного дослідження.  

Тому метою статті є надання пропозицій щодо 
вдосконалення нормативно-правового регулювання 
сталого використання земель сільськогосподарського 
призначення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На да-
ний момент державна політика України щодо забезпе-
чення сталого розвитку землекористування, створення 
екологічно безпечних умов для провадження госпо-
дарської діяльності в аграрному секторі реалізується 
на підставі основних положень Земельного кодексу; 
законів України «Про оренду землі», «Про землеуст-
рій», «Про державний земельний кадастр», «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень», «Про внесення змін до деяких законо- 
давчих актів України щодо умов обігу земель сільсько-
господарського призначення», «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вдоскона-
лення системи управління та дерегуляції у сфері зе- 
мельних відносин», «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо продажу земельних ді-
лянок та набуття права користування ними через еле-
ктронні аукціони», «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень» (передбачено ряд змін до регулю-
вання податкового навантаження на сільськогоспо-
дарських виробників), «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо створення умов для 
забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного 
стану»; Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової 
програми використання та охорони земель» тощо. 

На основі аналізу й узагальнення законодавчих  
і нормативно-правових документів встановлено, що 
механізми обігу земель почали впроваджувати з 1 липня 
2021 р. При цьому вони стосуються земель приватної 
власності. Заборона відчуження сільськогосподарсь-
ких земель державної і комунальної власності залиши-
лась. Мораторій на тимчасово окупованих територіях 
також продовжує діяти.  
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До 1 січня 2024 р. юридичні особи в Україні не 
матимуть можливості набути земельні ділянки, які  
перебувають у приватній власності та віднесені до зе-
мель для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва; земельні ділянки, виділені в натурі (на 
місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ве-
дення особистого селянського господарства, а також 
земельні частки (паї), крім випадків переходу до бан-
ків права власності на земельні ділянки як предмет за-
стави, передачі земельних ділянок у спадщину, обміну 
(міни) земельної ділянки на іншу земельну ділянку з 
однаковою нормативною грошовою оцінкою або різ-
ниця між нормативними грошовими оцінками яких 
становить не більше 10% та відчуження земельних ді-
лянок для суспільних потреб.  

До суб’єктів, які можуть набувати право власності 
на земельні ділянки сільськогосподарського призна-
чення, віднесено: громадян України; юридичні особи 
України, створені і зареєстровані за законодавством 
України, учасниками (акціонерами, членами) яких є 
лише громадяни України та/або держава, та/або тери-
торіальні громади; територіальні громади; державу.  

Стосовно банківських установ запроваджено об-
меження щодо умов і порядку набуття земель у влас-
ність: лише в порядку звернення стягнення на них як 
на предмет застави. При чому, такі земельні ділянки 
мають бути відчужені банками на земельних торгах 
протягом двох років з дня набуття права власності.  

Набуття права власності на земельні ділянки сіль-
ськогосподарського призначення юридичними осо-
бами, створеними і зареєстрованими за законодавст-
вом України, учасниками (засновниками) або кінце-
вими бенефіціарними власниками яких є особи, що не 
є громадянами України, може здійснюватися з дня та 
за умови схвалення такого рішення на референдумі. 
При цьому, діюче законодавство містить перелік 
суб’єктів, яким заборонено набувати право власності 
на земельні ділянки сільськогосподарського призна-
чення за будь-яких умов. 

Запроваджено обмеження по площі земельних ді-
лянок, які можуть перебувати у власності однієї особи. 
Передбачено переважне право придбання земельної 
ділянки. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про оренду 
землі» таке право має орендар, який може мати у  
власності відповідну земельну ділянку. Водночас  
орендар може передати переважне право на придбання 
ділянки іншій особі, про що повинен письмово пові-
домити власника земельної ділянки. Визначено мож-
ливість конфіскації земельної ділянки (площі, що пе-
ревищує дозволений обсяг), набутої з порушенням 
установленого порядку, умов щодо суб’єкта права  
власності або максимально допустимої площі земель. 
Конфіскована земельна ділянка підлягає продажу на 
торгах. Ціна проданої на земельних торгах земельної 
ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її про-
дажом, виплачується її колишньому власнику.  

Слід наголосити, що врегульованою до 1 січня 
2030 р. є ціна продажу земельних ділянок сільсько- 
господарського призначення, а також виділених у на-
турі (на місцевості) власникам земельних часток. Вона 
не може бути меншою за їх нормативну грошову  
оцінку. 

Особливої актуальності питання раціонального 
використання земель сільськогосподарського призна-
чення (для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва та забезпечення продовольчої ̈ безпеки) 

набувають в умовах воєнного стану. На даний час має 
діяти відповідний правовий режим, впровадження 
якого передбачає спрощення набуття прав користу-
вання землею. Суть даного режиму полягає у такому: 

1. Забезпечення сталості існуючих орендних зе-
мельних відносин у 2022 р. шляхом визнання понов-
леними на один рік без волевиявлення сторін відпо- 
відних договорів і без внесення відомостей про поно-
влення договору у Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно договорів оренди, емфітевзису, су-
перфіцію, земельного сервітуту, строк користування 
земельними ділянками щодо яких закінчився після 
введення воєнного стану щодо земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення. 

2. Надання районним військовими адміністра-
ціями права передавати в оренду для ведення товар-
ного сільськогосподарського виробництва строком до 
одного року земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення державної, комунальної власності, а  
також земельних ділянок, що залишилися у колектив-
ній власності колективного сільськогосподарського 
підприємства, сільськогосподарського кооперативу, 
сільськогосподарського акціонерного товариства, не-
розподілених та невитребуваних земельних ділянок  
і земельних часток (паїв). При цьому розмір орендної 
плати не може перевищувати 8% нормативної грошо-
вої оцінки земельних ділянок, а для визначення роз-
міру орендної плати застосовуватиметься середня  
нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по 
області. 

3. Встановлення жорстких обмежень щодо цільо-
вого використання земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення орендарями, яким ділянки бу-
дуть надані районними військовими адміністраціями, 
в тому числі щодо зміни складу угідь, передачі ділянок 
в суборенду, будівництва, зміни цільового призна-
чення земельної ділянки тощо. 

4. Забезпечення гранично швидкої передачі у ко-
ристування районними військовими адміністраціями 
земельних ділянок завдяки укладенню договорів  
оренди землі лише в електронній формі та здійснення 
передачі в оренду земельних ділянок без проведення 
земельних торгів на визначених законом умовах. Та-
кий однорічний договір оренди землі не можна буде 
поновлювати, укладати на новий строк і він припиня-
тиметься у термін, на який він був укладений. 

5. В умовах обмеженого функціонування та/або
недоступності Державного земельного кадастру та 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
створюються правові передумов для формування зе- 
мельних ділянок з метою передачі її в оренду військо-
вими адміністраціями без внесення відомостей про 
них до Державного земельного кадастру та без при- 
своєння їй кадастрового номеру на підставі технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації зе-
мель, що буде додатком до договору оренди землі. 
Право оренди земельної ділянки, переданої в оренду 
військовою адміністрацією, не підлягатиме державній 
реєстрації. Договори оренди землі, що укладені війсь-
ковою адміністрацією, реєструватимуться цією ж ад-
міністрацією у Книзі реєстрації договорів оренди, що 
ведеться у паперовій та електронній формі, а примір-
ник договору оренди землі передаватиметься елект-
ронною поштою сільській, селищній, міській раді, на 
території якої розташована земельна ділянка, а також 
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центральному органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері земельних відносин. 

6. Створюються правовий механізм для тимчасо-
вої передачі військовими адміністраціями в оренду на 
один рік земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, які перебувають у постійному користу-
ванні державних та комунальних підприємств, уста-
нов, організацій, і на яких відсутні посіви сільсько- 
господарських культур. Така передача здійснюється за 
письмовим погодженням керівника відповідного дер-
жавного, комунального підприємства, установи, орга-
нізації, при чому право постійного користування зе-
мельними ділянками не припиняється. 

7. З метою уникнення зловживань на час воєн-
ного періоду забороняються: безоплатна передача зе-
мель державної, комунальної власності у приватну 
власність; формування земельних ділянок (крім тих, 
що передаються в оренду військовими адміністраці-
ями); земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, 
суперфіцію щодо земельних ділянок державної, кому-
нальної власності сільськогосподарського призна-
чення. При цьому земельні ділянки державної, кому-
нальної власності сільськогосподарського призна-
чення, права оренди, емфітевзису щодо яких були ви-
ставлені на земельні торги, але переможець у яких не 
визначений, підлягають передачі в оренду військо-
вими адміністраціями. 

8. Земельні торги щодо набуття права оренди зе-
мельних ділянок сільськогосподарського призначення 
державної, комунальної власності, які не є заверше-
ними, вважатимуться скасованими. Оголошення но-
вих земельних торгів щодо набуття права оренди,  
емфітевзису щодо земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення державної, комунальної влас-
ності забороняється. 

9. Для попередження негативних наслідків змін у
забезпеченні аграрного сектору економіки трудовими 
ресурсами, зокрема, внаслідок мобілізації, внутріш-
нього переміщення громадян України та їх виїзду за 
кордон тощо, передбачається надати можливість ко-
ристувачам земель сільськогосподарського призна-
чення тимчасово строком до одного року передавати 
свої права землекористування іншим аграрним вироб-
никам, які забезпечені необхідними матеріально-тех-
нічними, фінансовими та трудовими ресурсами. В 
умовах недоступності Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, пропонується визначити, що 
передача прав землекористування не потребує реєст-
рації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно. Районним військовим адміністраціям передба-
чається надати повноваження щодо здійснення реєст-
рації договорів про передачу прав землекористування 
шляхом ведення відповідних реєстраційних книг. 

Виходячи з вищевикладеного можна дійти таких 
висновків. Сучасні умови господарювання у вітчизня-
ному агропромисловому комплексі вимагають ство-
рення належних законодавчих і нормативно-правових 
засад для забезпечення продовольчої безпеки. Це, у 
свою чергу, потребує вдосконалення механізмів пра-
вового регулювання сталого використання земель 
сільськогосподарського призначення з урахуванням 
специфіки воєнного часу. 

У результаті дослідження виявлено, що для діє-
вого правового забезпечення сталого використання зе-
мель сільськогосподарського призначення необхідно: 

— забезпечити сталість існуючих відносин земле-
користування на основі визнання поновленими на 
один рік без волевиявлення сторін відповідних дого-
ворів і без внесення відомостей про поновлення дого-
вору у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 
майно договорів оренди, емфітевзису, суперфіцію, зе-
мельного сервітуту, строк користування земельними 
ділянками щодо яких закінчився після введення воєн-
ного стану щодо земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення; 

— обмежити до одного року строк, на який в умо-
вах воєнного стану можуть передаватися в оренду зе-
мельні ділянки сільськогосподарського призначення 
державної, комунальної власності, а також земельні ді-
лянки, що залишилися у колективній власності ко- 
лективного сільськогосподарського підприємства, 
сільськогосподарського кооперативу, сільськогоспо-
дарського акціонерного товариства, нерозподілені та 
невитребувані земельні ділянки; 

— визначити розмір орендної плати за користу-
вання такими земельними ділянками, який не може 
перевищувати 8% нормативної грошової оцінки зе- 
мельних ділянок; 

— визначити розмір орендної плати як середню 
нормативну грошову оцінку одиниці площі ріллі по 
області; 

— встановити жорсткі обмеження щодо цільового 
використання земельних ділянок сільськогосподар-
ського призначення орендарями; 

— забезпечити максимально швидку передачу у 
користування земельних ділянок завдяки укладенню 
договорів оренди землі лише в електронній формі та 
здійснення передачі в оренду земельних ділянок без 
проведення земельних торгів на визначених законом 
умовах;  

— створювати правові передумови для форму-
вання земельних ділянок з метою передачі їх в оренду 
без внесення відомостей про них до Державного зе- 
мельного кадастру та без присвоєння їй кадастрового 
номеру на підставі технічної документації із землеуст-
рою щодо інвентаризації земель, що буде додатком до 
договору оренди землі; 

— заборонити безоплатну передачу земель дер- 
жавної, комунальної власності у приватну власність; 
формування земельних ділянок сільськогосподарсь-
кого призначення (крім тих, що передаються в оренду 
для ведення товарного сільськогосподарського вироб-
ництва); земельні торги щодо прав оренди, емфі- 
тевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок держав-
ної, комунальної власності сільськогосподарського 
призначення; 

— скасувати земельні торги щодо набуття права 
оренди земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної, комунальної власності, які не 
є завершеними; 

— надати можливість користувачам земель сільсь-
когосподарського призначення тимчасово строком до 
одного року передавати свої права землекористування 
іншим аграрним виробникам, які забезпечені необхід-
ними матеріально-технічними, фінансовими та трудо-
вими ресурсами для попередження негативних наслід-
ків змін у забезпеченні аграрного сектору економіки 
трудовими ресурсами; 

— визначити, що в умовах недоступності Держав-
ного реєстру речових прав на нерухоме майно, пере- 
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дача прав землекористування не потребує реєстрації у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Все це дозволить забезпечити стале використання 
земель сільськогосподарського призначення. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 
науково-методичному обґрунтуванні та розробленні 
правового режиму регулювання сталого використання 
земель сільськогосподарського призначення в умовах 
повоєнного відновлення національної економіки Ук-
раїни. 
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СИСТЕМНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ 
ЛЮДИНОЦЕНТРИСЬКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І РЕГІОНІВ 
(інституалізація бюджетного федералізму унітарної держави) 

 Інституційні зміни,  поряд із технологічними змінами, є головними детермінантами  соціального і економічного розвитку. 
Дуглас Норт,  
лауреат Нобелівської  премії з економіки 

 
Актуальність теми дослідження. В Декларації про 

державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) було 
наголошено, що Українська РСР визнає перевагу за-
гальнолюдських цінностей над класовими. Згідно 
Конституції України (28 червня 1996 р.) наша держава 
є: суверенною і незалежною, демократичною, соціаль-
ною і правовою (ст. 1); унітарною (ст. 2); людина, її 
життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і без-
пека визнаються найвищою соціальною цінністю 
(ст. 3).  

Впровадження цілеспрямованого на людину, так 
званого, людиноцентриського підходу до стратегіч-
ного планування і бюджетування соціально-економіч-
ного розвитку держави і регіонів як єдиної системи 
забезпечується органічними складовими організа-
ційно-економічного механізму внутрішньодержавного 
бюджетного унітаризму.  

Регламентація видаткових повноважень цент- 
ральних, регіональних і місцевих органів влади в со- 
ціально-економічному розвитку населення адміні- 
стративно-територіальних утворень відбувається в на-
прямку досягнення соціально-справедливих пропор-
цій державного і місцевих бюджетів в Зведеному  
бюджеті держави. Тому, інституалізацію бюджетного 
федералізму України, як унітарної держави, доцільно 
розглядати як процес перетворення організаційно-
економічних відносин адміністративно-територіаль-
них утворень Регіонів з Центром (складових частин з 
органічним цілим) на основі принципів і правил са-
морегуляції бюджетної системи. 

Становлення бюджетного федералізму в Україні 
як соціального інституту відбувається в межах напря-
мів, шляхів і способів децентралізації і реформи дер-
жавного управління. Інституціональне визначення  
і закріплення соціально справедливих бюджетних  
повноважень по ієрархії державного управління приз-
ване зміцнювати і гарантувати як поточну фінансову 
самодостатність регіональних і місцевих органів влади, 
так і їх перспективну фінансову самоспроможність в 
реалізації власного соціального статусу. 

Інституціоналізація бюджетного федералізму стає 
основою впровадження єдиної для країни державної 
соціально-економічної політики в усіх адміністра- 
тивно-територіальних утвореннях — підвищення рівня 
і якості життя населення та соціального добробуту 
його життєдіяльності. 

В Україні кризову інституціональну ситуацію з 
невизначеністю чіткої взаємодії бюджетного плану-
вання зі стратегічним і в зв’язку з цим фінансовою не-
забезпеченістю більшості завдань і заходів Державної 
і Регіональних стратегій розвитку можна оцінити на-
ступними основними обставинами.  

Насамперед, у контексті оцінок, з одного боку, 
відповідності тактичних заходів стратегічним завдан-
ням, а з іншого боку, взаємодії базису і надбудови на-
ціонального господарства при переході від соціалізму 
до капіталізму. Виникнення приватної власності при-
звело до розколу українського суспільства на класи. 
Тому соціальна-економічна формація України, як уні-
тарної держави, стала антагоністичною: класова над-
будова держави стала відповідати класовому характеру 
економічного базису.  

Трансформація суспільних відносин в Україні, 
змінивши економічну структуру соціалістичної дер-
жави, тим самим створила новий базис. Основними 
результатами взаємодії надбудови і базису унітарної 
України стали прояви сегрегації, соціальна поляриза-
ція і соціальна стратифікація населення [1; 2, с. 343-
346]. 

В країні відсутні суспільно усвідомлені поняття, 
по-перше, соціально-економічного розвитку держави 
і регіонів як єдиного органічного цілого і, по-друге, 
процесів і процедур бюджетування соціально-еконо- 
мічного розвитку за адміністративно-територіальним 
устроєм держави, виходячи з бюджетних повноважень 
загальнодержавних, регіональних і місцевих органів 
влади. 

Надалі, необхідно визнати, що відсутність Закону 
України «Про державне стратегічне планування» (мали 
місце проєкти цього закону у 2011 та 2017 рр., які  
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авторка дослідила у 2020 р. [3]. Новий законопроєкт  
Мінекономіки «Про державне стратегічне планування» 
був направлений до Верховної Ради 31.12.2020 р., а зако-
нопроєкт Мінекономіки «Про державне прогнозування  
і стратегічне планування економічного і соціального роз-
витку» був направлений до Уряду 28.02.2022 р. Але вони 
відсутні у публічному доступі) не сприяє орієнтації 
центральних, регіональних і місцевих органів вико- 
навчої влади на впровадження єдиної державної соці-
ально-економічної політики, яка повинна базуватись 
на узгодженості по ієрархії, і синхронізацію у часі за-
гальнодержавних і територіальних відтворювальних 
процесів і економічних інтересів життєдіяльності на-
селення.  

Доцентрованість економічних інтересів громадян 
і громад різних масштабів господарювання є стрижнем 
державотворення соборності і суверенності унітарної 
України та підвищення поточної фінансової само- 
достатності і майбутньої фінансової самоспромож- 
ності регіонів. 

У контексті бюджетного механізму України пла-
нове бюджетування завдань і заходів Стратегії розви-
тку держави і регіонів має дуальне функціо- 
нальне призначення: з одного боку — це функція фі-
нансового регулювання, а з іншого — це функція фі-
нансового забезпечення. Саме тому «фінансові потоки, 
що рухаються через державний і місцевий бюджети, ви-
конують роль могутнього доцентрового чинника, який 
консолідує регіони з різним фінансово-економічним по-
тенціалом в єдиний державний організм, тим самим згу-
ртовуючи український народ для забезпечення загально-
національної єдності» [4, с. 153]. 

Стратегічне планування — це визначення пріори-
тетів соціально-економічного розвитку, які призвані 
перетворити негативні тенденції минулого на пози- 
тивні в майбутньому завдяки новій цільовій організації 
господарської і життєвої діяльності населення та орга-
нів влади. 

Стратегічне бюджетування соціально-економіч-
ного розвитку держави і регіонів — це планове фінан-
сове забезпечення стратегічних завдань і тактичних за-
ходів розвитку коштами зведеного бюджету країни  
і зведеними бюджетами регіонів шляхом гармонізації  
і оптимізації в їх структурі співвідношення коштів дер-
жавного і місцевих бюджетів. 

Гармонізацію і оптимізацію співвідношення кош-
тів державного і місцевих бюджетів необхідно базувати 
на розгляді зведених бюджетів країни і регіонів як ди-
наміки єдиного органічного цілого і, одночасно, як  
діалектично розділеної єдності.  

Гармонізація співвідношення коштів державного 
і місцевих бюджетів у соціально-економічному роз- 
витку держави і регіонів — це ціннісний орієнтир по-
єднання їх якісних зв’язків, процесів і процедур опти-
мізації складових.  

У зв'язку з цим доцільним стає обґрунтування ме-
тодологічного підходу досягнення бюджетного фінан-
сового забезпечення завдань і заходів стратегічно 
спрямованого на людину соціально-економічного роз-
витку держави і регіонів як єдиної системи на підставі 
використання положень Концепції Людського Роз- 
витку та гармонійних пропорцій «Золотого перетину» 
як бази організованості і порядку в країні (за досвідом 
використання з травня 2019 р. новим імператором Япо-
нії девізу «Гармонія і порядок»). 

Основою гармонійних пропорцій «Золотого пере-
тину» є Число Творця Краси, Природи, Світу і Людини, 
яке дорівнює 1,61804 (62% / 38% або 38% / 62% від- 
стані або обсягу в залежності від початку точки виміру 
до точки перетину). Настройку бюджетної системи су-
міжних рівнів державного управління з використан-
ням принципу «Золотого перетину» на саморегуляцію 
доцільно здійснювати за наступним правилом: відно-
шення бюджетних коштів національного рівня (дер-
жавного бюджету на соціально-економічний розвиток) 
до бюджетних коштів на соціально-економічний роз-
виток регіонального рівня (адміністративна область, 
а можливо і адміністративний район) повинно дорів-
нювати відношенню бюджетних коштів на соціально-
економічний розвиток регіонального рівня до коштів 
на соціально-економічний розвиток базового рівня 
(Органів місцевого самоврядування та громади). 

Досягнення гармонійних пропорцій (співвідно-
шень) державного і місцевих бюджетів буде характе-
ризувати, з одного боку, узгодженість економічних ін-
тересів регіонів і держави, а з іншого — збалансова-
ність загальнодержавних цілей розвитку з напрямами 
і завданнями економічної політики на засадах соці- 
альної справедливості і соціальної відповідальності. 

Постановка проблеми дослідження та шляхи її 
розв’язання. У контексті оцінок результатів взаємодії 
базису і надбудови в національному господарстві Ук-
раїни соціально-економічний розвиток держави і ре- 
гіонів за останні 30 років явив собою перехід від за- 
гальнодержавної форми власності на національне ба-
гатство українського народу до відносин власності 
суб’єктів багатоукладної економіки за участі менедж-
менту Міжнародного геополітичного бізнесу.  

Формування нового економічного базису в Укра-
їні відбувалось за порадами і настановами іноземних 
консультантів і експертів, за участі вітчизняних агентів 
впливу в центральних органах законодавчої і вико- 
навчої влади та вітчизняних вчених, діяльність яких 
фінансувалась грантами країн-членів G7 (Велика Бри-
танія, Німеччина, Італія, Канада, Франція і Японія) на 
чолі з США та країн Європейського Союзу. 

Протягом 1991-2021 рр. соціально-економічний 
розвиток України являв собою трансформацію сус- 
пільних відносин у напрямку монополізації приват-
ного капіталу шляхом роздержавлення і приватизації 
промислового потенціалу і формування комунальної 
власності територіальних громад [3; 5]. 

Системне бюджетне планування стратегічного 
соціально-економічного розвитку держави і регіонів 
як єдиної системи має стати провідною складовою  
бюджетного федералізму унітарної держави, який при-
родно забезпечує досягнення узгодженості по ієрархії 
і синхронізації у часі загальнодержавних і територіаль-
них відтворювальних процесів та економічних інтере-
сів життєдіяльності населення.  

Центральні і регіональні органи виконавчої вла-
ди, виходячи з власних бюджетних повноважень, які 
регламентовані Конституцією України і відповідним 
нормативно-правовим і методичним забезпеченням 
(насамперед, Бюджетним і Податковим кодексами), 
повинні мати право ініціативно в режимі реального 
часу розробляти масштабні проєкти, цільові програми 
і перспективні плани (на 10-15-20 років), а також об-
ґрунтовувати завдання і заходи стратегічного соці- 
ально-економічного розвитку, виходячи з соціальних, 
економічних і екологічних стандартів і нормативів у 
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межах фінансових ресурсів державного і місцевих  
бюджетів. Тобто, виходячи з соціальної й адміністра-
тивно-правової відповідальності за стабільну й успіш-
ну життєдіяльність населення відповідно адміністра-
тивно-територіальному поділу соборної, суверенної  
і унітарної України. 

У зв’язку з відсутністю Закону України «Про  
державне стратегічне планування» стратегічний соці- 
ально-економічний розвиток держави і регіонів перед-
бачався на підставі Закону України «Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного 
і соціального розвитку України» (від 23.03.2000 р.  
№ 1602-ІІІ з уточненнями 17.05.2012 р. та 16.10.2012 р.) 
на наступні періоди:  

1) на 11 років — у 2001-2002 рр., стратегічний
прогноз на 2004-2015 рр. представлений Стратегією 
економічного і соціального розвитку України «Шля-
хом європейської інтеграції» (основні прогнозні макро-
економічні показники розвитку України було розглянуто 
на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України  
і Президії Національної академії наук України 
12.03.2004 р.); 

2) на 9 років — у 2006 р., в Державній стратегії
регіонального розвитку на період до 2015 року (По- 
станова Уряду від 21.07.2006 р. №1001). Це єдина 
Стратегія, в якій були визначені пріоритетні напрями, 
завдання і заходи розвитку кожної адміністративної об-
ласті, м. Києва і м. Севастополя з визначенням сис-
теми 24-х показників узгодження діяльності централь-
них і місцевих органів виконавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування щодо соціально-економічного роз-
витку держави і регіонів.  

В державній стратегії регіонального розвитку на 
період до 2015 року забезпечення розвитку людських ре-
сурсів як стратегічне завдання передбачалось відстежу-
вати і оцінювати єдиним критерієм — Індексом люд- 
ського розвитку. Додатковими була визначена система 
наступних показників: рівень освіченості населення;  
середньомісячний рівень доходів у розрахунку на одну 
особу; кількість зареєстрованих злочинів (правопору-
шень, у тому числі серед підлітків). 

В державній стратегії були визначені пріоритетні 
напрями і заходи розвитку людських ресурсів:  

— забезпечення високих стандартів навчання, до- 
ступного для працівників протягом усього періоду їх ви-
робничої діяльності; 

— активізація співпраці у сфері освіти і науки; 
— забезпечення повної зайнятості працездатного 

населення; 
3) на 6 років — у 2014 р., в Державній і Регіо-

нальних стратегіях розвитку на період до 2020 року 
(Постанова Уряду від 06.08.2014 р. №385);  

4) на 6 років — у 2015 р., в Стратегії сталого роз-
витку «Україна-2020» (схвалена Указом Президента 
України 15.01.2015 р. № 5). В Стратегії 17-й індика-
тор із 25-ти був визначений наступним чином: «У  
2020 році питома вага місцевих бюджетів становитиме 
не менше 65% у Зведеному бюджеті держави»; 

5) на 7 років — у 2019 р., в Державній і Регіо-
нальних стратегіях розвитку на 2021-2027 роки (По- 
станова Уряду від 05.08.2020 р. №695).  

Досягнення стратегічних завдань передбачалось 
тактичними заходами на 3 роки, які містилися в Пла-
нах заходів на 2015-2017 рр., 2018-2020 рр. та 2021-
2023 рр. з реалізацією Державної та Регіональних стра-
тегій розвитку на періоди до 2020 та 2027 рр. 

План заходів на 2015-2017 рр. був затверджений 
постановою Уряду 07.10.2015 р. № 821 (тобто, через 
14 місяців після схвалення Стратегії). Індикатори  
оцінки результативності виконання заходів були наве-
дені з урахуванням їх прогнозних значень на 
01.01.2017 р. (тільки на 2016 рік).  

Перелік та рівень щорічних індикаторів 2014-
2020 рр. Плану заходів на 2018-2020 рр. був затвердже-
ний постановою Уряду 20.12.2017 р. №1089 (за 10 днів 
до початку виконання заходів з 01.01.2018 р., але напри-
кінці третього з шести років реалізації Стратегії). 

План заходів на 2018-2020 рр. був затверджений 
постановою Уряду 12.09.2018 р. № 733 (через 8 місяців 
від початку їх виконання). 

План заходів на 2021-2023 рр. з реалізації Дер- 
жавної стратегії регіонального розвитку на 2021-
2027 рр. був затверджений розпорядженням Уряду від 
12.05.2021 р. № 497-р. (через 8 місяців після затвер-
дження Стратегії) з встановленням строку розробки 
Регіональних стратегій розвитку на 2021-2027 рр. — до 
01.10.2021 р. (Міністерством та іншим ЦОВВ при під-
готовці планів своєї діяльності на 2021-2023 рр. були  
передбачені кошти на виконання Плану заходів у межах 
видатків, передбачених у держбюджеті на відповідний 
бюджетний рік. Але чому не врахована роль місцевих  
бюджетів та їх співвідношення з коштами державного 
бюджету?). 

Відсутність планової дисципліни обґрунтування, 
затвердження і доведення до виконавців та контроль 
заходів реалізації середньострокових стратегій і планів 
розвитку держави і регіонів обумовлена відсутністю 
Планового кодексу України (одного порядку значення 
з Громадянським, Бюджетним і Податковим кодек-
сами України) [5, с. 35]. 

Особливе місце серед планових документів  
середньорічного стратегічного планування зайняв  
Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду на 
2017-2020 рр. (схвалений розпорядженням Уряду від 
03.04.2017 р. №275-р за підписом В. Гройсмана). Цей 
план визначив основні цілі і напрями діяльності та 
став основою бюджетного планування, щорічних опе-
раційних планів, стратегічних планів міністерств.  

Плани було сфокусовано на поліпшення всіх  
аспектів життя громадян шляхом досягнення:  

— ціль № 1: економічного зростання; 
— ціль № 2: ефективного врядування; 
— ціль № 3: розвитку людського капіталу; 
— ціль № 4: верховенства права і боротьба з ко-

рупцією; 
— ціль № 5: забезпечення безпеки та оборони. 
Кінцевою метою виконання Середньострокового 

плану пріоритетних дій Уряду на 2017-2020 рр. було 
визначено забезпечення зростання рівня життя грома-
дян і підвищення його якості в результаті сталого еко-
номічного розвитку. Було передбачено запровадження 
середньострокового бюджетного планування тому, що 
діюча система прогнозування державного бюджету на 
два наступні за плановим роки не забезпечувала по- 
слідовність та передбачуваність бюджетної політики. 

Зміна цієї ситуації була зорієнтована на забезпе-
чення фінансової стабільності в середньостроковій  
перспективі, посилення бюджетної дисципліни, підви-
щення ефективності планування бюджетних видатків. 
Передумовами такої орієнтації стало впровадження 
стратегічного планування до бюджетних документів: 
бюджетні програми та їх результативні показники у 
2015 р. вже були підпорядковані стратегічним цілям 



СТОЛЯРОВА В. В. 

  2022/№1  35 

Головних розпорядників бюджетних коштів. Тому, у 
2016 р. вперше було включено до проєкту Основних 
напрямів бюджетної політики на 2017 рік перелік ос-
новних бюджетних параметрів — індикативних про-
гнозних показників та завдань Державного бюджету 
України на 2018-2019 рр. 

Середньостроковий прогноз Державного бюдже-
ту України, який щороку розробляється Мінфіном  
після оновлення у 2010 р. Бюджетного кодексу, був 
затверджений Урядом лише один раз — на 2013-
2014 рр. Але між прогнозними та затвердженими по-
казниками Держбюджету на 2013 рік існували суттєві 
відмінності, які не були детально проаналізовані, що 
фактично знищило роль такого прогнозу.  

Науково-методичне забезпечення розробки пере-
лічених Стратегій і Планів не передбачало проведення 
окремого бюджетного фінансування — стратегічного 
бюджетування завдань і заходів за рахунок системної 
взаємодії коштів державного і місцевих бюджетів на 
підставі бюджетних повноважень центральних, регіо-
нальних і місцевих органів влади. 

Міністерство розвитку громад і територій у 
2019 р. розробило проєкт Державної стратегії регіо- 
нального розвитку на період до 2027 року під девізом 
«Розвиток та єдність, орієнтовані на людину» (без  
участі регіональних і місцевих органів влади). Цей девіз 
був однією з цілей соціально-економічного розвитку у 
Державній стратегії регіонального розвитку на період 
до 2020 року, яка так і не була досягнута. 

У проєкті Державної стратегії регіонального роз-
витку на період до 2027 року в Україні вперше в стра-
тегічному плануванні були наголошені проблемні пи-
тання, в тому числі і стратегічного бюджетування, які 
проявилися у сфері реалізації Стратегій розвитку дер-
жави і регіонів на період до 2020 року [6, с. 43-44]. 

У проєкті Державної стратегії були також визна-
чені недоліки у частині відповідності проєктів, що фі-
нансувалися за рахунок коштів ДФРР, стратегічним  
і програмним документам, а також у сфері транскор-
донного співробітництва. Серед них найбільш акту- 
альними були визначені: неспроможність Облдерж- 
адміністрацій забезпечити належне фінансування  
масштабних інфраструктурних проєктів транскордон-
ного співробітництва та низький рівень якості про- 
єктного менеджменту на рівні місцевої виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування (ОМС). 

Що стосується моніторингу та оцінки результа- 
тивності й ефективності державної регіональної полі-
тики як провідної складової державної соціально-еко-
номічної політики, то свідоме скасування Урядом Ук-
раїни випуску щорічних статистичних бюлетенів «Ре-
гіональний людський розвиток», які видавались з 1999 
по 2017 р. і були базою прогнозних розрахунків 33-х 
показників Індексу регіонального людського розвитку 
(ІРЛР) для визначення стратегічних пріоритетів со- 
ціально-економічного розвитку територій, то можна 
впевнено констатувати дискредитацію оголошеного до 
2027 р. девізу «Розвиток та єдність, орієнтовані а лю-
дину». 

Соціально-економічна орієнтація Державної стра-
тегії до 2027 року на підставі людиноцентриського під-
ходу, який методично та експериментально був від- 
працьований фахівцями Інституту фізичної економіки 
ім. С. А. Подолинського і був ініціативно направлений 
першим керівникам Міністерства розвитку громад  
і територій 30 червня 2020 р. не був врахований в її 

остаточній редакції, яка була затверджена 5 серпня 
2020 р. Урядом були проігноровані також їх ініціативні 
пропозиції щодо впровадження пілотного проєкту 
«Державне регулювання стійкого регіонального люд-
ського розвитку Хмельниччини», підготовленого на 
базі вперше розробленої в Україні «Регіональної про-
грами людського розвитку Хмельницької області на 
2016-2020 рр.» [7; 8]. 

Напроти, штучно нав’язана Урядом і Мінрегіо-
ном України спрощена система оцінки ІРЛР по 8-ми 
показникам і 3-м напрямам дослідження (в протилеж-
ність рангової оцінки людського розвитку в регіонах 
за 6-ма аспектами з визначенням динаміки 22-х по- 
казників-стимуляторів розвитку та 11-ти показників-
дестимуляторів розвитку згідно Національної мето-
дики виміру ІРЛР, затвердженої НАН України і Мін- 
економстат України у 2012 р.) та не завершення роз- 
робки у 2014-2020 рр. Методики оцінки конкуренто-
спроможності регіонів засвідчили поглиблення дегра-
дації українського чиновництва стосовно стратегіч-
ного планування і регулювання людиноцентриського 
соціально-економічного розвитку держави і регіонів. 

В Україні під зовнішнім впливом формується си-
стема державного управління під гаслами «Свобода і 
Демократія» та «Реформи та Децентралізація» за пора-
дами іноземних радників і консультантів, загодованих 
грантами фінансової технічної допомоги країн Вели-
кої сімки G7 на чолі з США (Великобританія, Німеч-
чина, Італія, Канада, Франція, Японія та США) та 
країн-членів ЄС. 

Базовою, фундаментальною ознакою форму-
вання такої системи керівництва державою є поло-
ження Реформ і Децентралізації влади про «позбав-
лення місцевих рад права висловлювати недовіру головам 
відповідних місцевих державних адміністрацій» [9, с. 11-
12]. 

Крім того, залишився не переосмисленим досвід 
укладання угод між Кабінетом Міністрів України і Об-
ласними радами щодо соціально-економічного роз- 
витку регіонів. Перший заступник міністра економіки 
України Романюк Сергій Андрійович у своїх доктор- 
ських дослідженнях на тему «Формування та реаліза-
ція державної політики регіонального розвитку (тео-
рія, методологія, практика)» дослідив практику укла- 
дання угод між Урядом і обласними радами: Донець-
кою (на 2007-2011 рр.); Львівською (на 2009-2013 рр.); 
Волинською (на 2010-2014 рр.); Вінницькою (на 2010-
2015 рр.); Івано-Франківською (на 2011-2015 рр.) та 
Херсонською (на 2010-2013 рр.). Решта проєктів Угод 
з усіма регіонами України (крім, мм. Києва і Севасто-
поля) була підготовлена у 2011 р., проте при відсут- 
ності фінансування державних зобов’язань Урядом 
було прийняте рішення про перенесення термінів їх 
схвалення (в зв’язку з фінансуванням чемпіонату  
Європи з футболу «Євро-2012»). 

У своїй монографії «Розвиток регіонів у відкритій 
економіці: теорія, політика, практика» С. Романюк 
підкреслив, що «кожна з підписаних Урядом та облас-
ними радами угод базувалася на визначенні спільних пріо-
ритетних напрямків діяльності і розвитку регіонів від-
повідно до визначених Державною стратегією регіональ-
ного розвитку на період до 2015 року пріоритетних на-
прямів регіональної політики держави по відношенню до 
окремо взятого регіону, а також пріоритетних напря-
мів відповідних регіональних стратегій розвитку, за-
тверджених сесіями обласних Рад. Такий вибір спільних 
заходів створював основу довготермінового співробіт- 
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ництва між Кабінетом Міністрів України та органами 
місцевого самоврядування щодо розвитку окремого ре- 
гіону» [10, с. 245]. 

В протилежність позитивному досвіду укладання 
угод між Урядом і обласними радами державні екс- 
перти Міністерства розвитку громад і територій сві-
домо вводять в оману українську спільноту щодо не-
доречності продовження практики спільного фінансу-
вання відповідних заходів регіонального розвитку. Го-
ловною причиною такої поведінки є бажання уник- 
нути відповідальності за невиконання своєї частки у 
спільному фінансуванні та обов’язкового виконання 
своїх повноважень.  

Науково-методичне вирішення наведених про-
блемних питань розробки і реалізації Стратегій со- 
ціально-економічного розвитку бачиться у запро- 
вадженні нормативно-оптимізаційного співвідношен-
ня централізованого (з державного бюджету) і децент-
ралізованого (з місцевих бюджетів) стратегічного  
бюджетування відповідних завдань і заходів на основі 
бюджетних повноважень центральних, регіональних  

і місцевих органів влади, з використанням, як еталон-
них, гармонійних пропорцій «Золотого перетину». 

Метою дослідження є обґрунтування методоло- 
гічного підходу до визначення в стратегічному плану-
ванні і бюджетуванні нормативно-оптимальних спів-
відношень централізованого і децентралізованого пла-
нового фінансового забезпечення відповідних завдань 
і заходів стратегічного людиноцентриського соціаль-
но-економічного розвитку держави і регіонів в загаль-
ній системі бюджетних повноважень органів влади ор-
ганізаційного механізму бюджетного федералізму уні-
тарної держави. 

Теоретичною гіпотезою досягнення мети до- 
слідження є оцінки можливостей використання гармо-
нійних пропорцій «Золотого перетину» для впровад-
ження саморегулювання бюджетної системи держави.  

Згідно рисунку, якщо 62% коштів Зведеного  
бюджету держави на людиноцентриський соціально-
економічний розвиток зосереджується в місцевих  
бюджетах, то це є верхньою межею бюджетного феде-
ралізму, а 38% — нижньою межею бюджетного центра-
лізму [12].  

Граничні пропорції «Золотого перетину» адекватні 
спільним межам бюджетного централізму і бюджет-
ного федералізму, які відображають рівень автоном- 
ності і глибину сумісності загальнодержавних і тери-
торіальних відтворювальних процесів і економічних 
інтересів життєдіяльності населення. Тим самим вони 
утворюють зону вибору узгоджених рішень щодо спів-
фінансування відповідних завдань і заходів при со- 
ціальному діалозі органів загальнонаціональної і ре- 
гіональної влади в розмірі 24% (62%-38% = 24%) від 
загального обсягу бюджетних коштів на соціально-
економічний розвиток регіону.  

Тобто, до 24% коштів Зведеного бюджету держави 
можуть бути використані для узгодженого спільного 
фінансування завдань і заходів, насамперед, Націо- 
нальної і Регіональних програм людського розвитку як 
центральної ланки Планів стратегічного людиноцент-
риського соціально-економічного розвитку регіонів  
і держави загалом (див. рисунок). 

Реформування фінансової структури видатків  
бюджетного унітаризму доцільно розпочати з визна-
чення обсягу бюджетних коштів для простого відтво-
рення наявного людського потенціалу кожного ре- 
гіону, частка яких повинна складати не менше 38% 
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Зведеного бюджету держави на людський розвиток за 
рахунок місцевих бюджетів. Розширене відтворення 
людського потенціалу території необхідно передбачати 
шляхом планового збільшення частки коштів місцевих 
бюджетів на людський розвиток до 62% у Зведеному 
бюджеті держави.  

Застосування стисло розглянутої логічної схеми 
структурного реформування бюджетного унітаризму 
забезпечує досягнення співвідношення коштів з дер-
жавного та місцевих бюджетів на розвиток людського 
потенціалу згідно пропорцій «Золотого перетину».  
Завдяки цьому можливе досягнення структурної гар-
монії бюджетної системи держави, яка, з одного боку, 
забезпечить узгодженість і збалансованість соціально-
економічних відносин населення з органами влади. З 
іншого боку, стане свого роду Генератором покра-
щення рівня і якості життя українського народу в уні-
тарній державі, народу, який виконує таким чином 
свою планетарну місію в розвитку Європейського Гу-
манізму [11]. 

Виходячи з положень системної методології  
кошти державного і місцевих бюджетів в Зведеному 
бюджеті держави являють собою органічне ціле й од-
ночасно діалектично розподілену єдність. Саме тому 
гармонійні пропорції «Золотого перетину» є еталон-
ними і спроможні відобразити гармонію структурного 
порядку коштів Зведеного бюджету через зв’язок  
і співвідношення коштів державного і місцевих бюд-
жетів.  

Тобто, пропорції зв’язків і співвідношень складо-
вих цілого при стратегічному бюджетуванні будуть 
вважатися гармонійними, якщо вони будуть розподі-
лені у відношенні 62% / 38% (або 38% / 62%) в залеж-
ності від точки початку виміру відрізка відстані чи  
розміру обсягу, що містять однорідну складову (це 
грошові кошти, які мають єдиний неподільний еле-
мент — будь-який номінал гривні).  

Виходячи з положень структурно-відтворюваль-
ного підходу до розгляду розподілу відтворювальних 
процесів на загальнодержавні, територіальні, галузеві 
та індивідуальні стає можливим виділення з них таких, 
які автономно та у взаємодії між собою за масштабами 
життєдіяльності населення та господарювання забез-
печують людський розвиток у розглянутому вимірі.  

У стратегічному плануванні і бюджетуванні лю-
диноцентриського соціально-економічного розвитку 
джерелами відтворювальних циклів людського потен-
ціалу регіону доречно вважати кошти державного та 
місцевих бюджетів, а також власні доходи населення. 
Після досягнення гармонії взаємозв’язку, частини ці-
лого можуть діяти автономно, але тільки у взаємодії з 
цілим, не будучи спроможними змінити його рівно-
вагу як системи, що характеризуються такою її влас-
тивістю як цілісність або емерджентність.  

Результатом взаємодії частин цілого стає синер-
гія, яка розкриває надлишок між арифметичною су-
мою частин та цілісністю системи. Згідно з принци-
пом демократичного централізму бюджетний федера-
лізм в унітарній державі повинен полягати в регла- 
ментації таких масштабів фінансової самодостатності 
органів регіональної влади та місцевого самовряду-
вання, які визначають їх видаткові бюджетні повнова-
ження в людиноцентриському соціально-економіч-
ному розвитку.  

Завдяки бюджетно-фіскальній децентралізації за 
доходами видаткові бюджетні повноваження органів 
влади на регіональному і місцевому рівнях мають від-
повідати обсягу фіскальних надходжень. 

Першим, вихідним аспектом людського розвитку 
є «Відтворення населення». Тому, соціально адекват-
ний менеджмент регіонального людського розвитку 
повинен бути націлений на досягнення гармонійної 
симетрії та рівноваги по ієрархії управління та дина-
мічної синхронізації у часі територіальних і загально-
національних відтворювальних процесів людського 
потенціалу.  

Враховуючи розглянуті концептуальні положен-
ня, стає можливим та доцільним забезпечувати гармо-
нізацію відтворювальних процесів населення з вико-
ристанням гармонійних пропорцій «Золотого пере-
тину» у встановленні еталонних співвідношень обсягів 
та динаміки коштів з державного та місцевих бюджетів 
(включаючи кошти Органів місцевого самоврядування  
і Об’єднаних територіальних громад на людський розви-
ток).  

Завдяки визначеним положенням планового ре-
формування фінансової структури видатків бюджет-
ного унітаризму держави вартісні варіанти проєктних 
рішень Планів заходів з реалізації Державної та Регіо-
нальних стратегій розвитку, як форми прояву власних 
та спільних інтересів суміжних масштабів життєдіяль-
ності населення, повинні знаходитись у межах соціа-
льного діалогу суміжних рівнів державного управління 
для досягнення узгодженості співфінансування проце-
сів людиноцентриського соціально-економічного роз-
витку (див. рисунок). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Системні 
дослідження взаємозв’язку бюджетного і стратегічного 
планування як провідної складової бюджетного феде-
ралізму практично відсутні. У свою чергу бюджетний 
федералізм унітарної держави, як економіко-правова 
й управлінська категорія, ще й досі однозначно не ви-
значені для суспільного усвідомлення. 

Розглядаючи становлення теорії бюджетного фе-
дералізму в наукових працях англійських вчених 
(Ч. Тібу; У. Оутс), американського економіста 
(Р. Максдрейв), канадського фінансиста (П. Расел), а 
також російських (А. Г. Ігулін, І. В. Подпоріна, 
О. І. Богачева, Т. В. Грицок) та українських вчених  
(В. Л. Андрющенко, І. О. Луніна, В. М. Федосов,  
В. Я. Щвець), Боголіб Тетяна Максимівна (д.е.н., про-
фесор, декан фінансово-економічного факультету 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія 
Сковороди») здійснила узагальнення різних тракту-
вань бюджетного федералізму до наступного визна-
чення: «Бюджетний федералізм — це система фінансо-
вих, політичних, соціальних відносин щодо розмежу-
вання повноважень і відповідальності між органами 
влади усіх рівнів і на цій основі розподілу доходів, ви- 
датків, трансфертів між бюджетами на засадах еконо- 
мічної доцільності й ефективності, соціальної справедли-
вості, політичної консолідації і територіальної гармоні-
зації» [4, с. 152]. 

Т. М. Боголіб економічну сутність бюджетного 
федералізму визначила низкою принципів, що його 
характеризують: 

— гармонізація загальнодержавних, регіональних 
і місцевих інтересів; 

— поєднання централізації і децентралізації при 
розмежуванні повноважень і відповідальності різних 
рівнів влади, доходів, видатків по вертикалі і горизон-
талі; 

— самостійність бюджетів усіх рівнів і відпові- 
дальність органів влади кожного рівня за збалансу-
вання бюджетів; 
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— активна участь регіонів у формуванні й реалі-
зації фінансової і бюджетної політики держави з пози-
ції «демократії участі». 

Фахівці Тимчасового творчого колективу Бердян-
ського університету менеджменту і бізнесу та Інсти-
туту фізичної економіки ім. С. А. Подолинського з 
2000 р. сформували свою власну наукову школу визна-
чення сутності і змісту бюджетного федералізму Укра-
їни як унітарної держави, що були використані при 
розробці пілотного проєкту «Державне регулювання 
стійкого регіонального розвитку Хмельниччини» на 
основі впровадження системи Прогнозування-Про-
грамування-Бюджетування (ППБ) в діяльність Хмель-
ницької обласної державної адміністрації (ОДА). 

Основною метою впровадження проєкту було 
відпрацювання та остаточне визначення повноважень 
ОДА (функцій, прав, відповідальності, компетенції, 
бюджетних повноважень) в умовах реалізації Концеп-
ції реформування місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади і відповідних законів Ук-
раїни щодо децентралізації влади в сфері забезпечення 
сталого (еколого-соціально-економічного) розвитку 
регіону.  

У ході проведення експерименту передбачалась 
плідна співпраця з Мінздравом України та Міністер- 
ством освіти і науки України, як Головними розпо- 
рядниками бюджетних коштів при визначенні обсягів 
освітянської та медичної субвенції. Встановлення  
бюджетного нормативу планового фінансування на 
освіту і охорону здоров'я слід було б здійснювати від 
визначеної ОДА потреби, а не від обсягу фінансових 
ресурсів, які Мінфін України разом з вказаними Го-
ловними розпорядниками бюджетних коштів вважали 
за можливе виділення на забезпечення цих потреб. 

Обласні державні адміністрації повинні були б 
здійснювати контроль за досягненням відповідності 
розміру фінансового нормативу бюджетної забезпече-
ності реальної вартості суспільної послуги з врахуван-
ням місцевих особливостей. У разі виявлених відхи-
лень — мати право отримувати додаткові до медичної 
і освітянської субвенцій трансферти з Державного  
бюджету України. 

Обґрунтувавши структурно-відтворювальний під-
хід до розмежування видаткових бюджетних повнова- 
жень центральних, регіональних і місцевих органів 
влади в соціально-економічних процесах адміністра-
тивно-територіальних утворень, фахівці Інституту фі-
зичної економіки ім. С. А. Подолинського довели не-
обхідність розгляду децентралізованого бюджетування 
територіальних відтворювальних процесів як провід-
ного елемента фінансового механізму загального дер-
жавотворення. Вони вперше в Україні визначили по-
няття «регіональні фінанси» як таку частину загально-
національних фінансів, економічний кругообіг яких 
забезпечує органічну єдність вартісної та натурально-
речевої форми регіонального валового випуску кінце-
вої продукції та послуг при створенні валової доданої 
вартості (ВДВ) регіону [12, с. 18]. 

Конструктивні ідеї бюджетного планування  
завдяки досягненню оптимальних співвідношень 
централізованого і децентралізованого бюджетування 
стратегічного соціально-економічного розвитку дер-
жави і регіонів представлені в Передмові «Наукові ос-
нови подальшого розвитку та вдосконалення концеп-
туальних положень оновленого Бюджетного кодексу 
України» (2011 р.), а також в кандидатських дисерта-
ційних дослідженнях Дронік Світлани Василівни 
(м. Суми, 1999 р.),  Калашнікової Людмили Мико- 

лаївни (м. Одеса, 2004 р.) і Кукарцевої Світлани Віта-
ліївни (м. Київ, 2006 р.) [13-15]. 

Л. М. Калашнікова обґрунтувала розширення 
структури коду програмної бюджетної класифікації: 
крім І, ІІ, ІІІ частин коду з 6-ма цифрами рекомендо-
вано введення його ІV-ї частини з 7-, 8-, 9- і 10-ю  
цифрами: 

 7-ма цифра — буде визначати напрям діяльності
в одній бюджетній програмі, який обумовлюється 
ознакою виділення підпрограми Програми людського 
розвитку на загальнонаціональному рівні; 

 8-ма цифра — буде розкривати конкретні за-
ходи, які реалізуються у виділеній підпрограмі Про-
грами людського розвитку на загальнонаціональному 
рівні; 

 9-та цифра — буде визначати напрям діяльності
в одній бюджетній програмі, який обумовлений озна-
кою виділення підпрограм Програми людського роз-
витку на регіональному рівні; 

 10-та цифра — буде розкривати конкретні за-
ходи, які реалізуються у виділеній підпрограмі Про-
грами людського розвитку Програми людського роз-
витку на регіональному рівні. 

Завдяки введенню IV-ї частини коду програмної 
бюджетної класифікації ставало можливим здійснення 
моніторингу процесів і процедур фінансування На- 
ціональної та Регіональної програм соціально-еконо-
мічного (в т.ч. людського) розвитку, розробку яких 
було обґрунтовано в указаній Передмові. 

Результати науково-методологічних напрацювань 
стосовно розгляду сутності і змісту бюджетної федера-
лізації унітарної України представлені авторкою в од-
ноосібних публікаціях «Методологія формування ком-
плексного стратегічного планування соціально-еконо-
мічного розвитку України» (2020 р.), «Концептуально-
аналітичне забезпечення стратегічного планування со-
ціально-економічного розвитку держави і регіонів» 
(2021 р.) та у спільних публікаціях «Формування нової 
моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів» 
(2015 р.), «Становлення бюджетного федералізму в Ук-
раїні та особливості сучасного Донбасу» (2019 р.) та 
«Методологічні засади фіскальної децентралізації до-
ходів в умовах становлення бюджетної федералізації 
унітарної держави» (2020 р.) [3; 5; 16-18]. 

Виклад основних матеріалів дослідження. В Україні 
інституціональне забезпечення бюджетного плану-
вання, що сприяло становленню бюджетного федера-
лізму унітарної держави, відбувалось прийняттям на-
ступних нормативно-правових положень:  

1. Стаття 66 «Збалансування місцевих бюджетів»
Закону України  «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» від 21.05.1997 р. №  280/97-ВР:  

1.1. Місцеві бюджети мають бути достатніми для 
забезпечення виконання органами місцевого самовря-
дування наданих їм законом повноважень та забезпе-
чення населення послугами не нижче рівня мінімаль-
них соціальних потреб. 

1.2. Повноваження на здійснення витрат місце-
вого бюджету мають відповідати обсягу надходжень 
місцевого бюджету.  

1.3. У разі, коли вичерпано можливості збалансу-
вання місцевих бюджетів і при цьому, не забезпечу-
ється покриття видатків, необхідних для здійснення 
Органами місцевого самоврядування наданих їм зако-
ном повноважень та забезпечення населення послу-
гами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб, 
держава забезпечує збалансування місцевих бюджетів 
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шляхом передачі необхідних коштів до відповідних  
місцевих бюджетів у вигляді дотацій та субвенцій від-
повідно до закону.  

2. Стаття 17 «Повноваження в галузі соціально-
економічного розвитку» Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586-ХІV: 

Місцева державна адміністрація:  
— розробляє проєкти програм соціально-еконо-

мічного розвитку і подає їх на затвердження відповід-
ній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед відпо-
відною радою про їх виконання;  

— забезпечує ефективне використання природ-
них, трудових і фінансових ресурсів;  

— складає необхідні для управління соціально-
економічним розвитком Відповідної території баланси 
трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, 
місцевих будівельних матеріалів, палива;  

— визначає необхідний рівень обслуговування на-
селення відповідно до Нормативів мінімальних соціа-
льних потреб; проводить розрахунок коштів та визна-
чає обсяг послуг, необхідних для забезпечення перед-
баченого законодавством рівня мінімальних соціаль-
них потреб;  

— розробляє та вносить пропозиції до проєктів 
державних цільових програм, а також довгострокових 
прогнозів та проєктів індикативних планів розвитку 
відповідних галузей народного господарства, їх фінан-
сово-економічного забезпечення. 

3. Стаття 20 «Основні засади фінансового забезпе-
чення надання державних соціальних гарантій» Закону 
України «Про державні соціальні стандарти та державні 
соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. № 2017-III визна-
чає:  

3.1. Надання державних соціальних гарантій здій-
снюється за рахунок Бюджетів усіх рівнів, коштів під- 
приємств, установ і організацій та соціальних фондів 
на засадах адресності та цільового використання.  

3.2. Державні соціальні гарантії та державні соці-
альні стандарти і нормативи є основою для розрахунку 
видатків на соціальні цілі та формування на їх основі 
бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів, міжбюд- 
жетних відносин, розробки загальнодержавних і міс-
цевих програм економічного і соціального розвитку.  

3.3. Розрахунки і обґрунтування до показників 
видатків на соціальні цілі у проєктах Державного  
бюджету України, бюджету Автономної Республіки 
Крим та місцевих бюджетів здійснюються на підставі 
державних Соціальних стандартів, визначених відпо-
відно до цього Закону.  

3.4. Розробка та виконання Державного бюджету 
України, бюджету Автономної Республіки Крим та  
місцевих бюджетів здійснюються на основі Пріори- 
тетності фінансування видатків для забезпечення на-
дання державних соціальних гарантій.  

3.5. Залучення підприємствами, установами, ор-
ганізаціями соціально-культурного, житлово-кому- 
нального, побутового обслуговування, закладами охо-
рони здоров’я та освіти коштів з додаткових джерел 
фінансування, не заборонених законом, не є підста-
вою для зменшення бюджетного фінансування відпо-
відно до нормативів.  

Але ці положення не ураховувались при бюджет-
ному плануванні, тому що був відсутній механізм со-
ціальної й адміністративно-правової відповідальності 
центральних і регіональних органів влади. Перехід від 

планової системи господарювання до ринкової супро-
воджувався популістськими гаслами і обіцянками без 
здійснення реальних справ підвищення рівня життя 
населення на основі підвищення фінансової самостій-
ності регіонів. Процвітала фахова некомпетентність 
управлінців.  

Наступним поштовхом методичного і практич-
ного відпрацювання провідних елементів і органічних 
складових стратегічного бюджетного планування в си-
стемі бюджетного федералізму унітарної держави 
стало прийняття Урядом України Концепції реформу-
вання місцевого самоврядування та територіальної ор-
ганізації влади, схваленої розпорядженням Уряду від  
1 квітня 2014 р. № 303-р. (повинна бути затверджена 
Постановою Уряду або Указом Президента країни, а 
схвалена — Верховною Радою). 

Метою Концепції реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади було 
визначення напрямів, механізмів і строків форму-
вання ефективного місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади для створення і підтримки 
повноцінного життєвого середовища для громадян, 
надання високоякісних та доступних публічних по- 
слуг, становлення інститутів прямого народовладдя, за-
доволення інтересів громадян в усіх сферах життє- 
діяльності на відповідній території, узгодження інте-
ресів держави та територіальних громад [9, с. 3].  

В Концепції серед 9-ти проблем, які потребували 
ефективного та швидкого розв’язання, слід виділити 
8-му — «надмірна централізація повноважень органів ви-
конавчої влади та фінансово-матеріальних ресурсів», а 
серед 11-ти принципів реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади — 8, 9, 
10 та 11-й принципи:  

— «правової, організаційної та фінансової спро- 
можності місцевого самоврядування;  

— державної підтримки місцевого самовряду-
вання; 

— партнерства між державою та місцевим само-
врядуванням; 

— сталого розвитку територій» [9, с. 3]. 
Реалізацію Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні передбачалось здійснити двома етапами: під-
готовчим у 2014 р. та заключним у 2015-2017 рр. з ви-
значенням на законодавчому рівні умов належного фі-
нансування органів місцевого самоврядування та ор-
ганів виконавчої влади для надання населенню уніфі-
кованих і стандартизованих публічних послуг.  

Плани заходів (зі змінами) щодо реалізації Кон-
цепції затверджувались Розпорядженнями Урядів Ук-
раїни 18 червня 2014 р. №  591, 2 липня 2014 р. № 647, 
17 вересня 2014 р. № 1008, 8 квітня 2015 р. № 349 та 
22 вересня 2016 р. № 688р. Виходячи з предмету і 
об’єкту аналітичного дослідження статті доцільно ви-
ділити такі заходи останнього розпорядження Уряду 
як розробка та внесення в установленому порядку на 
розгляд Кабінету Міністрів України проєктів норма-
тивно-правових актів щодо:  

— затвердження в описовому та вартісному вигляді 
соціальних параметрів за кожним із делегованих держа-
вою органам місцевого самоврядування повноважень у  
розрахунку на середньостатистичну адміністративно-
територіальну одиницю (а чому не на душу населення та 
на одного школяра?), визначивши мінімальне і макси- 
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мальне значення таких нормативів з урахуванням обсягів 
фінансових ресурсів (жовтень 2016 р.);  

— внесення змін до нормативно-правових актів, що 
регламентують застосування галузевих нормативів і 
стандартів надання послуг (грудень 2016 р.). 

В Державній стратегії регіонального розвитку на 
період до 2020 року, яку було затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 
(за підписом А. П. Яценюка), констатувалось, що «події 
початку 2014 р. у південно-східних Регіонах України 
стали наслідком прорахунків та недоліків, зокрема і в 
державній політиці регіонального розвитку» [19, с. 43].  

Саме тому, на першому етапі реалізації Стратегії 
(2014-2016 рр.) передбачалось насамперед «створення 
нормативно-правових умов для вирішення проблемних 
питань соціально-економічного розвитку східних регіо-
нів, зокрема Донецької та Луганської областей, шляхом 
розроблення та прийняття відповідної комплексної дер-
жавної цільової програми». В умовах бюджетного феде-
ралізму унітарної держави "проєкт АТО" був би прак-
тично неможливим. 

На другому етапі реалізації Стратегії (2017-
2020 рр.) передбачалось «підвищення рівня фінансової 
забезпеченості місцевих органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування» [19, с. 45].  

Але, на жаль, й досі не виконані наведені заходи, 
які були передбачені Концепцією реформування міс-
цевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні та Державною стратегією регіональ-
ного розвитку на період 2020 року стосовно форму-
вання фінансової самодостатності кожного з трьох  
рівнів адміністративно-територіального устрою нашої 
держави (базового — громада, районного — адмініст-
ративні райони, регіонального — АР Крим, адмініст-
ративні області, мм. Київ і Севастополь).  

Саме вони повинні були сформувати підґрунтя 
для впровадження бюджетного федералізму в опти- 
мальних пропорціях з бюджетним централізмом Укра-
їни як соборної, суверенної та унітарної держави.  

Крім того, слід особливо наголосити, що незва-
жаючи на те, що головною метою Державної стратегії 
Регіонального розвитку на період до 2020 року визна-
чені «розвиток та єдність, які орієнтовані на людину»,    
заходи практичної реалізації Стратегії порушили такий 
з основних її принципів як «історична спадкоєм-
ність» — врахування та збереження позитивного до- 
свіду розвитку Регіонів нашої держави [19, с. 7].  

До порушення принципу історичної спадкоємно-
сті слід віднести і невиконання задумів та заходів  «по-
передників», які були передбачені розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 208-
р «Про затвердження плану заходів на 2013-2016 роки 
щодо Реалізації Стратегії реформування системи на-
дання соціальних послуг» [20].  

Це розпорядження минулого Уряду України в 
2014 р. не було враховано новим Урядом як при роз-
робці Концепції реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади з Планом за-
ходів щодо їх реалізації, так і при розробці Державної 
стратегії регіонального розвитку на період 2020 року 
та Планів заходів щодо їх реалізації у 2015-2017 рр. 
Насамперед, стосовно своєчасного затвердження 15-
ти державних стандартів соціальних послуг, якими ви-
значено зміст, обсяг, норми, нормативи, умови та по-
рядок надання соціальних послуг, показники якості їх 
надання.   

Набутий у 2014-2021 рр. досвід впровадження 
Концепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади вимагає продов-
ження відповідних теоретичних узагальнень і ви-
вчення та використання власного українського до- 
свіду, а не тільки копіювання зарубіжного (методом 
аналогій).  

Так, українською економічною наукою доведено, 
що фінансова самостійність місцевих органів влади 
повинна бути регламентована наявною комунальною 
власністю на землю, ліси та інші природні ресурси, а 
також заходами щодо зміцнення доходної бази місце-
вих бюджетів та вдосконалення міжбюджетних відно-
син держави, адміністративної області, району, міста.  

У зв’язку з цим, доцільно додатково узагальнити 
та переосмислити нормативно-правові та методичні 
рішення, які були визначені чинним законодавством 
України та пройшли практичну апробацію в ході реа-
лізації українсько-шведського проєкту розвитку місце-
вого самоврядування в м. Ірпінь Київської області.  

Під час проведення державно-правового експе-
рименту розвитку місцевого самоврядування в м. Ір- 
пінь, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбин-
ське Київської області (з 5 квітня 2001 р. по 5 квітня 
2005 р.) матеріальною і фінансовою основою місце-
вого самоврядування в Ірпінському регіоні були ру-
хоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, по-
забюджетні цільові (у тому числі валютні) та інші  
кошти, земля, природні ресурси, що перебували у ко-
мунальній власності територіальних громад міста Ір-
пеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбин-
ське, а також об’єкти їх спільної власності, що пере-
бували в управлінні Ірпінської міської ради.  

Крім того, в ході експерименту виділялися за ці-
льовим призначенням кошти з обласного бюджету, а 
також кошти, які були одержані від асоціації органів 
місцевого самоврядування, інші джерела.  

Була передбачена можливість створення цільо-
вого позабюджетного фонду, порядок формування та 
використання коштів якого визначається відповідним 
положенням, затвердженим міською радою.  

Статтею 21 «Особливості формування місцевих  
бюджетів» Закону України «Про державно-правовий 
експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті 
Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське 
Київської області» від 5 квітня 2001 р. № 2352-III було 
передбачено, що:  

— по-перше, фінансовою основою місцевого са-
моврядування в Ірпінському регіоні були бюджети  
міста Ірпеня та селищ Буча, Ворзель, Гостомель, Ко-
цюбинське (місцеві бюджети);  

— по-друге, доходи місцевих бюджетів формува-
лися за рахунок власних, визначених законом джерел, 
що знаходились відповідно на території міста та се-
лищ, а також закріплених у встановленому законом 
порядку загальнодержавних податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів;  

— по-третє, для фінансування загально регіональ-
них програм та заходів, утримання бюджетних установ 
і організацій, сфера діяльності яких поширювалася на 
територію усього регіону, а також для утворення ре- 
зервного фонду бюджету міста, певна частина коштів 
з бюджетів селищ передавалась до бюджету міста (від-
повідно до нормативів, визначених міською радою за 
погодженням із селищними радами).  
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На період проведення експерименту до міського 
та селищних бюджетів зараховувались в повному об-
сязі податки на доходи фізичних осіб, на промисли, 
що справлялись на відповідній території.  

Особливості справляння податку на додану вар-
тість на території проведення експерименту полягали 
в тому, що у разі забезпечення органами місцевого са-
моврядування Ірпінського регіону перевиконання 
планових надходжень від цього податку до Державного 
бюджету України, 50% сум їх перевиконання зарахо-
вувались до місцевого бюджету. При цьому вони не 
включались до розрахунків доходної бази місцевого 
бюджету в процесі фінансового вирівнювання.  

Одним з провідних елементів формування місце-
вих фінансів, які передбачались у ході проведення да-
ного експерименту, були доходи від місцевих позик  
і місцевих лотерей, які могли включатись до поза- 
бюджетних коштів так само, як і прибуток, одержаний 
від проведення громадських робіт на добровільних за-
садах, а також добровільні внески і пожертвування 
громадян, підприємств, установ і організацій. Але в 
ході проведення експерименту не були вирішені про-
блеми формування комунальної власності та земле- 
користування, не були визначені територіальні кор-
дони експерименту та порядок формування і викори-
стання трансфертів з державного та обласного бюдже-
тів, не була запроваджена передбачена законом норма 
щодо зарахування в місцевий бюджет 50% позаплано-
вих надходжень ПДВ з Ірпінського району та ін.  

У той же час саме в положеннях цього державно-
правового експерименту була закладена можливість 
мобілізації фінансових ресурсів на тому рівні місцевої 
влади, яка може забезпечити їх ефективне викорис-
тання при наданні громадських (або публічних) послуг 
в соціальній сфері. 

Крім того, підвищення фінансової самостійності 
місцевих органів влади на сучасному етапі повинно 
базуватися на врахуванні вітчизняного досвіду:  

— діяльності Рад народного господарства (РНГ в 
1957-1965 рр.) при переважно територіальному прин-
ципі керування українською економікою в межах повно-
важень Укрраднаргоспу;  

— розробки Соціальних паспортів адміністратив-
них областей при переважно галузевому принципі керу-
вання українською економікою в системі Держплану Ук-
раїни (1976-1992 рр.);  

— впровадження соціальних нормативів створення 
матеріальної бази об’єктів соціальної сфери, які були 
кращими за європейські стандарти  (м. Славутич Київ-
ської області, 1986-1988 рр.). 

Відомо, що для розвитку депресивних територій 
Уряд України анонсував початок чергового етапу де-
централізації влади у 2019-2021 рр. Очікувалось, що 
2019 р. стане ключовим у питаннях формування базо-
вого рівня місцевого самоврядування: до кінця року 
більшість існуючих малочисельних місцевих рад мали 
можливість об’єднатися, а, отже, стати спроможними 
перебрати на себе більшість повноважень, належним 
чином використовувати ресурси і нести відповідаль-
ність за свої дії чи бездіяльність перед людьми та дер-
жавою.  

Завершуючи загальну характеристику вирішення 
проблеми, що досліджується — стратегічне бюджету-
вання в умовах становлення бюджетного федералізму в 
Україні — можна констатувати, що станом на 2022 р. 

делеговані органам місцевого самоврядування повно-
важення неповністю забезпечуються фінансово-мате-
ріальними ресурсами у зв’язку з відсутністю як пере-
розподілу бюджетних повноважень центральних, ре- 
гіональних і місцевих органів влади та фінансових  
нормативів бюджетування відповідних публічних по- 
слуг, так і відповідальності за їх недотримання. 

Думайте на бумаге.  Каждая минута, затраченная на планирование, экономит 10 минут при осуществлении плана. 
Брайан Трейси (1944),  
американский писатель,  
бизнес-тренер 

Концептуальна модель системного стратегічного 
планування і бюджетування людиноцентриського соціа-
льно-економічного розвитку держави і регіонів. 

Системне стратегічне планування людиноцент-
риського соціально-економічного розвитку держави  
і регіонів базується на трирівневій структурі держав-
ного управління: національний рівень (загальнодержавне 
господарство) — регіональний рівень (адміністративні 
області) — базовий рівень (Органи місцевого самовряду-
вання, громади).   

На національному рівні Індекси людського роз-
витку (ІЛР) обчислювались згідно з методикою 
ПРООН за даними про стан здоров’я, рівень освіти  
і добробут населення. Характеристику здоров’я нада-
вав показник середньої очікуваної тривалості життя 
при народженні, освіти — показники писемності до-
рослого населення і охоплення навчанням (шкільним 
і післяшкільним) відповідних його вікових груп, доб-
робуту — обсяг ВВП за паритетом купівельної спро- 
можності в розрахунку на душу населення. 

Стратегічне планування ІЛР повинно здійсню-
вати Міністерство економіки України за участі Інсти-
тутів Відділення економіки НАН України, виходячи з 
завдань переходу України до складу країн з високим 
рівнем людського розвитку (згідно Глобального звіту 
ПРООН таких країн 50-55 із 174 країн і територій 
світу). 

Системне стратегічне планування людиноцент-
риського соціально-економічного розвитку доцільно 
здійснювати з використанням Методики вимірювання 
регіонального людського розвитку 2012 р. на статис-
тичній базі з 2004 р.  

Загальна логічна схема системного стратегічного 
планування людиноцентриського соціально-економічного 
розвитку держави і регіонів в контексті положень Кон-
цепції людського розвитку і Методики виміру ІРЛР 
включає наступні етапи: 

— Перший етап — аналітичний. В цілому по дер-
жаві і по кожній адміністративній області оцінюються 
тенденції динаміки 33-х показників-індикаторів ви-
міру Індексу регіонального людського розвитку (ІРЛР) 
за 6-тю аспектами:  

1) відтворення населення (5 показників-індика-
торів, в тому числі 1 — дестимулятор розвитку); 

2) соціальне середовище (6 показників-індикато-
рів-дестимуляторів розвитку); 

3) комфортне життя (6 показників індикаторів-
стимуляторів розвитку); 
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4) добробут (5 показників індикаторів, у тому
числі 1 — дестимулятор розвитку); 

5) гідна праця (6 показників-індикаторів, в тому
числі 3 — дестимулятори розвитку); 

6) освіта (5 показників-індикаторів-стимуляторів
розвитку). 

По тим показникам-індикаторам, динаміка яких 
виявилась негативною з'ясовуються відповідні при-
чини і наслідки, що є підставами визначення страте- 
гічних пріоритетів на майбутнє для досягнення пози-
тивної динаміки. 

Доцільним на першому етапі стратегічного пла-
нування стає також отримання результатів досягнення 
7-ми Цілей Розвитку Тисячоліття на період до 2015 р. 
(на національному рівні і дезагрегованих на регіональ-
ний рівень): 

1. Подолання бідності (3 завдання, 5 індикато-
рів). 

2. Забезпечення якісної освіти впродовж життя
(2 завдання, 6 індикаторів). 

3. Забезпечення гендерної рівності (2 завдання,
4 індикатори). 

4. Зменшення дитячої смертності (1 завдання,
2 індикатори). 

5. Поліпшення здоров'я матерів (1 завдання, 2 ін-
дикатори). 

6. Обмеження поширення ВІЛ-інфекції (СНІД)
та туберкульозу і започаткування тенденції до скоро-
чення їх масштабів (2 завдання, 6 індикаторів). 

7. Сталий розвиток довкілля (4 завдання, 8 інди-
каторів). 

Аналітичний етап системного стратегічного пла-
нування людиноцентриського соціально-економіч-
ного розвитку держави і регіонів обов’язково повинен 
включати комплексні оцінки досягнення цілей Дер- 
жавної і Регіональних стратегій розвитку на періоди до 
2015 і 2020 років, стратегії Сталого розвитку «Україна-
2020», Середньострокового плану пріоритетних дій 
Уряду на 2017-2020 роки. 

— Другий етап — прогнозний. У цілому по державі 
і по кожній адміністративній області здійснюються 
прогнозні розрахунки на 10 років (перші 5 років — по 
роках) 33-х показників-індикаторів ІРЛР по усіх 6-ти 
аспектах Методики його виміру 2012 року. За резуль-
татами прогнозних розрахунків уточнюються страте- 
гічні пріоритети розвитку держави і регіонів, які були 
визначені на першому, аналітичному етапі. 

Прогнозується також динаміка цільових значень 
індикаторів національних завдань 17-ти Цілей Сталого 
Розвитку на період до 2030 року (з їх дезагрегацією за 
регіонами і за типом місцевості проживання насе-
лення — міська/сільська). 

Здійснюються прогнозні розрахунки й аналітичні 
оцінки індикаторів досягнення операційних цілей 
Державної і Регіональних стратегій розвитку на період 
до 2027 року (а, незабаром, і до 2030 року). 

— Третій етап — проєктний. Відповідно до Кон- 
цепції реформування місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні, схваленої  
розпорядженням Уряду від 01.04.2014 р. № 333-р, ви-
значаються видаткові повноваження в сфері охорони 
здоров'я, системі освіти, соціального забезпечення  
і соціального захисту: 

- Органів місцевого самоврядування базового, 
районного і обласного рівня; 

- Структурних підрозділів територіальних органів 
ЦОВВ на базовому рівні. 

Визначається перелік показників-індикаторів  
бюджетного планування людиноцентриського соціа-
льно-економічного розвитку держави і регіонів згідно 
з: Національною стратегією економічного розвитку на 
період до 2030 року (затверджена постановою Уряду 
від 03.03.2021 р. № 179); Стратегією економічної без-
пеки України на період до 2025 року (схвалена Указом 
Президента України від 11.08.2021 р. № 347). 

Системне стратегічне бюджетування людиноцен-
триського соціально-економічного розвитку держави  
і регіонів (на основі обґрунтованого методологічного під-
ходу гармонізації і оптимізації співвідношення коштів 
місцевих і державного бюджету) доречно здійснювати 
з використанням філософських категорій «одиничне — 
особливе — загальне» за ієрархією управління при роз-
поділі відтворювальних процесів за масштабами жит-
тєдіяльності населення: індивідуальні (громади), тери-
торіальні (за регіонами), загальнодержавні (в межах 
країни).   

Виходячи з видаткових бюджетних повноважень  
в людиноцентриському соціально-економічному роз-
витку ОМС базового (громада) рівня (одиничне;  інди-
відуальне відтворення), ОМС районного і обласного  
рівня (особливе; територіальне відтворення), цент- 
ральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) національ-
ного рівня (загальне; національне відтворення) визнача-
ються планові обсяги бюджетних коштів, які об'єк- 
тивно необхідні для планового фінансового забезпе-
чення видаткових повноважень. 

Визначаються джерела фінансових ресурсів міс-
цевих бюджетів, їх прогнозні обсяги і необхідні зміни 
у фіскальній децентралізації доходів, виходячи з фі-
нансових нормативів бюджетного забезпечення тери-
торіальних відтворювальних процесів. Прогнозні об-
сяги коштів місцевих бюджетів, розраховані за фінан-
совими нормативами бюджетного забезпечення, роз- 
глядаються як 38% зведеного бюджету області (ре- 
гіону) в напрямку збільшення їх частки до 62% згідно 
еталону гармонійних пропорцій «Золотого перетину».  

Процедури стратегічного бюджетування соціаль-
но-економічного розвитку держави і регіонів не перед-
бачають процеси фінансового вирівнювання між адмі-
ністративними областями. Їх доля в прогнозних за- 
гальних обсягах державного бюджету на людиноцент-
риський соціально-економічний розвиток визнача-
ється динамікою частки їх вкладу у ВВП держави в 
минулому і майбутньому. Саме ця частка ВВП дер-
жави є обсягом самофінансування регіонального роз-
витку по роках планового періоду. Саме це буде сти-
мулювати здійснення ефективного самоменеджменту 
регіональними і місцевими органами влади. 

Надалі здійснюється бюджетне проєктування ва-
ріантів фінансового забезпечення людиноцентрись-
кого соціально-економічного розвитку держави і ре- 
гіонів. При цьому прогнозні обсяги коштів державного 
бюджету на людиноцентриський соціально-економіч-
ний розвиток регіону оцінюється сумою їх вкладів в 
грошовому вимірі як 62% Зведеного бюджету. 

Загальна логічна схема системного стратегічного 
бюджетування людиноцентриського соціально-еконо- 
мічного розвитку держави і регіонів також включає три  
етапи: 

— Перший етап — аналітичний. По кожному ре- 
гіону оцінюються тенденції у 2001-2014 рр., та у 2015-
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2021 рр. фінансового забезпечення структури терито-
ріальних відтворювальних процесів (на 10 тис. насе-
лення). Оцінюються тенденції вкладу регіону у ВВП 
держави і динаміки співвідношення коштів місцевого 
і державного бюджетів на соціально-економічний  
розвиток (при розгляді людського розвитку оцінюється 
динаміка демографічних показників народжуваності і 
смертності, середньої тривалості життя, чисельності 
населення, його працездатності, бідності й безробіття); 

— Другий етап — прогнозний. По кожному регіону  
на підставі результатів першого (аналітичного) етапу 
оцінюються обсяги власних фінансових ресурсів міс-
цевих бюджетів регіону (прогноз регіонального людсь-
кого розвитку здійснюється на підставі демографічного 
прогнозу на найближчі 10-15 років з оцінками людського 
потенціалу відповідної території). Прогнозні обсяги 
необхідних коштів місцевого бюджету розраховуються 
по середнім нормам фінансового забезпечення видат-
ків в структурі територіальних відтворювальних про-
цесів; 

— Третій етап — проєктний. Складаються варіанти  
балансу фінансових ресурсів регіону в минулому і на 
майбутнє пропорційно його вкладу у ВВП держави. 
Обґрунтовуються варіанти обсягів місцевих фінансо- 
вих ресурсів для зони соціального діалогу в 24% Зве-
деного бюджету держави і регіонів. 

Таким чином, стратегічне бюджетування соці- 
ально-економічного розвитку унітарної держави та її 
регіонів в умовах становлення бюджетного федера- 
лізму (на основі обґрунтованого методологічного підходу 
гармонізації і оптимізації співвідношення коштів місце-
вих і державного бюджету) базується на фінансових 
нормативах бюджетної забезпеченості індивідуальних 
відтворювальних процесів громади, як первинної 
ланки життєдіяльності населення регіону. Тобто, на- 
явне створення передумов впровадження інститутів 
прямого народовладдя. 

 
 Я безрадостный слышу мотив У меня веры в светлое нет Ибо серость, сойдясь в колектив Обретает коричневый цвет. 

Игорь Губерман, поэт и прозаик 
 
Резюме. Концептуальні положення системного 

планування і бюджетування стратегічного людино- 
центриського соціально-економічного розвитку дер-
жави і регіонів після прийняття Конституції України у 
1996 р. протягом 1997-2014 рр. частково регламентува-
лися відповідним законодавчим, нормативно-право-
вим і методичним забезпеченням. Але в повному об-
сязі так і не було застосовано в реальній практиці жит-
тєдіяльності українського народу. 

Центральні органи виконавчої влади не викону-
вали положення: Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР; 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
від 09.04.1999 р. № 586-ХІV; Закону України «Про дер-
жавні соціальні стандарти та державні соціальні га- 
рантії» від 05.10.2000 р. № 2017-III; Закону України 
«Про державно-правовий експеримент розвитку міс-
цевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, 
Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області» 
від 05.04.2001 р. № 2352-III; Розпорядження КМУ 

«Про схвалення Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні» від 01.04.2014 р. № 333-р. 

Головною причиною такого становища була від-
сутність соціальної і адміністративно-правової (кримі-
нальної) відповідальності українського чиновництва.  

Відсутність єдності «Слів і Справ» стосовно роз-
ширення фінансової самостійності регіонів і підви-
щення на цій основі рівня, стандартів і якості життя 
населення призвели до Помаранчевої революції у 
2004-2005 рр., Революції Гідності у 2013-2014 рр. Ки-
ївський генерал-губернатор Олександр Ілліч Бібіков 
(1729-1774 рр.) вважав, що держава тримається не 
штиком, а духом; не терором, а авторитетом влади; не 
погрозами і покараннями, а вільною лояльністю на-
роду [21]. 

Виправити це становище призваний Закон Укра-
їни «Про державне стратегічне планування», в якому 
доцільно передбачити розділ «Стратегічне планування 
і бюджетування соціально-економічного розвитку дер-
жави і регіонів». Системне стратегічне планування  
і бюджетування людиноцентриського соціально- 
економічного розвитку держави і регіонів передбачає  
цілеспрямоване об'єднання Міністерства економіки 
України з Міністерством фінансів України в єдине Мі-
ністерство економіки і фінансів України з власним 
державним навчально-науковим закладом. Цей заклад 
повинен здійснювати інформаційно-методичне та ана-
літико-прогнозне забезпечення відповідних процесів  
і процедур планування і бюджетування. 

Накопичені знання і нові конструктивні ідеї  
інституалізації бюджетного федералізму Нової Укра-
їни стають основою перетворення Києва в духовно-
інтелектуальний центр. 

У 2014 р. фахівцями Інституту фізичної еконо-
міки ім. С. А. Подолинського була обґрунтована схема 
розподілу видаткових бюджетних повноважень регіо-
нальних і місцевих органів влади у бюджетуванні люд-
ського розвитку в регіонах за формами фінансування: 
часткове, спільне, провідне (див. таблицю) [22; 23].  

У 2015 р. було примусово нав’язане змінення мо-
делі фінансового забезпечення місцевих бюджетів Ор-
ганів місцевого самоврядування (ОМС) та Об'єднаних 
територіальних громад (ОТГ) на відміну від формуль-
них розрахунків згідно оновленого у 2010 р. Бюджет-
ного кодексу України. Під впливом зовнішніх кон- 
сультантів і радників в Бюджетний кодекс України 
були внесені такі зміни, які скасували використання 
фінансових нормативів бюджетної забезпеченості  
і використання формульного розподілу обсягів між- 
бюджетних трансфертів для фінансового забезпечення 
власних і делегованих повноважень регіональними  
і місцевими органами влади. Використання І і ІІ ко-
шиків для формування обсягів і структури місцевих 
бюджетів в умовах децентралізації не знайшло подаль-
шого розвитку. 

В 2016-2017 рр. в умовах реалізації пілотного 
проєкту «Державне регулювання регіонального людсь-
кого розвитку в Хмельницькій області» передбачалось 
удосконалення методичного забезпечення формуль-
них розрахунків субвенцій, дотацій і трансфертів на 
рівні області, виходячи с того положення, що так звані 
коригувальні коефіцієнти визначались би Хмельниць-
кою ОДА відносно середніх значень відповідних по- 
казників ОТГ, ОМС та районів області, а не відносно 
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середніх значень відповідних показників по Україні в 
цілому [7; 8; 24].  

Обласні державні адміністрації, маючи за такими 
провідними складовими людського розвитку, як рі-
вень освіти, стан здоров’я і добробут, у своїй структурі 
територіальні підрозділи ЦОВВ (як Головних розпо- 
рядників бюджетних коштів) — Департаменти освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту і соціальної до-
помоги населенню, спроможні самостійно розробляти 
і схвалювати регіональні нормативно-правові акти та 
здійснювати Реєстрів наступних показників:  

а) державних стандартів соціальних послуг та по-
рядку визначення в них потреб населення адміністра-
тивно-територіальних одиниць і проведення моніто-
рингу та оцінки їх якості;  

Таблиця 
Схема розподілу видаткових бюджетних повноважень місцевих органів влади  

у фінансуванні регіонального людського розвитку 

Видаткові повноваження в структурі  
територіальних відтворювальних процесів 

Адміністративно-територіальний рівень 

Область Район 
Місто, село, 
селище 

Освіта Вища та післядип-
ломна +++ Дошкільна, поза-

шкільна, загальна 
середня +++ 

Професійно-технічна та для грома-
дян, які потребують соціальної допо-
моги та реабілітації ++ 

Охорона здоров’я +++ ++ +

Соціальний захист і соціальна допомога + ++ +++ 

Житлово-комунальне господарство + ++ +++

Культура, мистецтво і ЗМІ + ++ +++

Фізична культура і спорт + ++ +++

Зв’язок, телекомунікації та інформація ++ ++ ++

Виробнича та дорожньотранспортна ін-
фраструктура ++ ++ ++ 

Комплексне природокористування та охо-
рона навколишнього природного середо-
вища ++ ++ ++ 

+ – часткове фінансування (до 30%);  
++ – спільне фінансування (до 50%);  
+++ – провідне фінансування (більше 70%). 

б) галузевих нормативів і стандартів надання по-
слуг, насамперед у сферах освіти, охорони здоров'я та 
соціального захисту населення;  

в) соціальних нормативів за кожним із делегова-
них державою органам місцевого самоврядування пов-
новажень у розрахунку на середньостатистичну адмі-
ністративно-територіальну одиницю в описовому та 
вартісному вигляді (min/max) з урахуванням обсягів 
власних та додатково необхідних фінансових ресурсів.  

Облдержадміністрації і облради мають здійсню-
вати контроль за досягненням відповідності фінансо-
вого нормативу бюджетної забезпеченості суспільної 
послуги з врахуванням різноманітних особливостей 
населення кожної місцевості та збереження його мо-
ральних засад: духовності й освіченості, історичної 
спадщини і територіальної єдності, звичаїв і традицій, 
культури і світогляду, мирного менталітету та етнічних 
цінностей.  

Облдержадміністрації і облради призвані сприяти 
виникненню взаємообумовленого емерджентного роз-
витку регіонів країні як цілого, єдиного національ-
ного: «Україна — єдина країна». 

Але ці ініціативно підготовлені рекомендації на-
віть не були розглянуті керівництвом Мінрегіонбуду та 
Урядом України, судячи з відсутності зворотних зв’яз-
ків.  

Відомо, що частка доходів місцевих бюджетів у 
ВВП держави з урахуванням трансфертів складала 
найбільше значення у 1995 р. — 16,8%, а у 2014 р. — 

тільки 14,8%, а без врахування трансфертів з держав-
ного бюджету за період з 1993 по 2014 р. зменшилась 
практично у 2,5 раза — з 16 до 6,0% незважаючи на її 
збільшення на 2% у 1994 р. проти 12% у 1993 р. 

Крім того, реально близько 90% видатків місце-
вих бюджетів України було пов’язано із виконанням 
органами місцевого самоврядування делегованих і 
лише 10% — власних повноважень. Одночасно скла-
лась ситуація, що у загальному фонді місцевих бюдже-
тів переважали закріплені доходи над власними у спів-
відношенні 85% до 15%.  

Минула практика застосування прямих бюджет-
них трансфертів привела в Україні до об’єктивного 
проявлення тенденцій наявного збільшення дотацій-
них областей. Так, якщо у 1996 р. тільки 11 адмініст-
ративних областей України були дотаційними, то вже 
у 1997-1998 рр. кількість дотаційних областей збільши-
лась до 22, тобто у 2 рази. А починаючи з 1999 р. всі 
24 області України стали дотаційними.  

Але жодного гранту досліджень щодо зміни такої 
ситуації не було оголошено: благі наміри збільшення 
фінансової самостійності регіонів не супроводжува-
лись перерозподілом бюджетних повноважень від 
ЦОВВ до районних і обласних рад і адміністрацій.  

На кожному наступному етапі в змінах влади 
(2004-2005 рр.; 2010 р.; 2013-2014 рр.) виявлялась над-
мірна централізація бюджетних повноважень на на- 
ціональному рівні. Не розроблялось науково-мето- 
дичне забезпечення одночасного стратегічного і так- 
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тичного бюджетування усіма гілками влади в режимі 
реального часу. Напроти, після Революції гідності 
(2014 р.) було знищено Віртуальний університет в си-
стемі Мінфіну України для підвищення кваліфікації  
і перепідготовки кадрів на усіх рівнях фінансового уп-
равління державою. З системи Мінфіну України була 
виведена до МОН України Академія фінансового уп-
равління, яка діяла на матеріальній базі і кадровому 
забезпеченні Науково-дослідного фінансового інсти-
туту при Мінфіні України. 

Крім того, на жаль, повільно йде становлення 
громадянського суспільства держави та українського 
народу як єдиної політичної нації. Ні блок «Європей-
ська солідарність», ні блок «Слуги народу» у Верховній 
Раді України, ні Уряд не спромоглися провести само-
стійно або сформулювати замовлення для вітчизняної 
економічної і фінансової науки щодо комплексного 
аналізу виконання Україною зобов’язань Угоди асоці-
йованого члена ЄС з 2014 р., виконання Стратегії 
2004-2015 рр. «Шляхом європейської інтеграції», 
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» (2015 р.), 
Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на 
2017-2020 рр., а також Стратегії Сталого Розвитку «Ук-
раїна-2030» та ін. 

Залишаються невідомими, по-перше, яку питому 
вагу у Зведеному бюджеті держави зайняли місцеві  
бюджети у 2020 р. згідно зі Стратегією сталого роз- 
витку «Україна-2020» (схвалена Указом Президента від 
15.01.2015 р. № 5). По-друге, динаміка показників 
ефективності досягнення Цілі 3 — «Розвиток людсь-
кого капіталу» Середньострокового плану пріоритет-
них дій Уряду на 2017-2020 рр. (затвердженого розпо-
рядженням Уряду від 03.04.2017 р. № 275-р):  

— по індексу людського розвитку — входження до 
50-ти кращих країн (проти 88 місця у 2017 р.); 

— по рівню смертності — зменшення на 10%; 
— по рівню бідності (ОЄСР) — зменшення на 15%. 
Проблемні питання у сфері реалізації Державної 

стратегії регіонального розвитку та Регіональних стра-
тегій, які були представлені в проєкті Стратегії на пе-
ріод до 2027 року взагалі не наведені в її остаточному 
затвердженому варіанті (у т.ч. по проблемам фінансу-
вання завдань і заходів).  

Складається враження, що Уряд і Міністерство 
розвитку громад і територій умисно уникають соціаль-
ної і адміністративно-правової відповідальності за 
стратегічні і тактичні рішення розвитку держави і ре-
гіонів на 2021-2027 рр.  

Головними висновками концептуально-аналітич-
ного дослідження доцільно визнати наступні методоло- 
гічні положення:  

1. У загальному плані формування регіональної 
політики держави як органічної складової соціально-
економічної політики та стратегій і програм соціа-
льно-економічного і регіонального розвитку повинно 
базуватись на теорії і методології регіонально відтво-
рення, а не на положеннях загальнонаціонального  
і галузевого відтворення у територіальному аспекті.  

Але саме такий непродуктивний підхід був реалі-
зований в аналітичних частинах Державних стратегій 
регіонального розвитку України на періоди до 2020 та 
2027 рр.  

2. Бюджетний федералізм в унітарній державі має 
полягати у планомірній за часом регламентації таких 
масштабів фінансової самодостатності органів регіо-
нальної влади та місцевого самоврядування на основі 

бюджетно-фіскальної децентралізації за доходами, які 
їм будуть визначені державою, виходячи з видаткових 
бюджетних повноважень в соціально-економічному 
розвитку, орієнтованого на людину, відповідно соці- 
альним стандартам, нормам і нормативам.  

Тобто, під час впровадження бюджетного федера-
лізму шляхом регламентації пропорцій і співвідно-
шень між коштами державного і місцевих бюджетів в 
зведеному бюджеті держави видаткові бюджетні пов-
новаження органів регіональної влади та місцевого са-
моврядування мають відповідати обсягу фіскальних 
надходжень, регламентованих державою. 

3. В умовах бюджетного федералізму унітарної 
держави органи регіональної влади та місцевого само-
врядування, не очікуючи вказівок і контрольних цифр 
від органів загальнонаціональної влади, спроможні  
будуть самостійно аналізувати й оцінювати варіанти  
власних фінансових можливостей у базовому, звітному 
і плановому періодах (як мінімум у трирічному вимі-
рюванні).  

На підставі соціальних стандартів і нормативів не 
нижче рівня мінімальних соціальних потреб і галузе-
вих стандартів надання послуг населенню (освітня та 
медична субвенції, кошти на соціальне забезпечення і со-
ціальний захист) органи регіональної влади та місце-
вого самоврядування самостійно можуть приймати рі-
шення щодо реалізації проєктів Місцевих цільових 
програм і проєктів Планів заходів з реалізації Регіо- 
нальних стратегій.  

4. Впровадження бюджетного федералізму в уні-
тарній державі буде націлено, з одного боку, на забез-
печення фінансових потреб кожної територіальної 
громади адекватно її економічної спроможності, а, з 
іншого боку, на забезпечення соціальної рівності та 
соціальної справедливості в отриманні населенням 
конституційно гарантованих державою публічних по-
слуг в кожному адміністративному районі. Бюджетний 
федералізм в державі доцільно впровадити в усіх адмі-
ністративних областях для запобігання соціального 
конфлікту, який відбувся в Українському Донбасі. 

5. В умовах здійснення системного стратегічного 
планування і бюджетування людиноцентриського со-
ціально-економічного розвитку держави і регіонів  
бюджетний федералізм повинен був би базуватись, як 
мінімум, на фінансових нормативах бюджетної забез-
печеності Індексу регіонального людського розвитку 
(за складовими і в цілому).  

Основними напрямками подальших наукових наро-
бок з предмету і об’єкту концептуально-аналітичного 
дослідження статті передбачаються: 

по-перше, розробка Паспортів стратегічних і  
тактичних Бюджетних програм на національному, ре-
гіональному і місцевому рівнях з використанням про-
грамно-цільових методів для реалізації Національної 
економічної стратегії на період до 2030 року (за- 
тверджена постановою Уряду від 03.03.2021 р. №179) 
та Стратегії економічної безпеки України на період до 
2025 року (Указ Президента України від 11.08.2021 р. 
№347); 

по-друге, формування матриці узгодження цілей 
Стратегій реформування державного управління Укра-
їни на період до 2020 р. і на період до 2025 р. (поста-
нови Уряду від 24.06.2016 р. № 474 та від 09.12.2021 р. 
№1291) з цілями Стратегії розвитку фінансового сек-
тору України до 2025 р. (оновлена Мінфіном і Нац-
банком України у березні 2021 р.); 
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по-третє, аудит оновлення переліку фінансових 
нормативів соціальних економічних і екологічних  
стандартів, норм і нормативів у ході реалізації Страте-
гій реформування системи управління державними фі-
нансами на 2017-2020 рр. (розпорядження Уряду від 
08.02.2017 р.) і на 2022-2025 рр. (розпорядження Уряду 
від 29.12.2021 р. № 1805), а також виконання Страте-
гічних планів діяльності Мінекономіки України на 
2020-2024 рр. і на 2022-2024 рр. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК НА РІВНІ ПРОМИСЛОВИХ РАЙОНІВ:  
ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД СТРАТЕГУВАННЯ 

Постановка проблеми. Процеси та наслідки 
впливу війни і пандемії на сучасний стан економіки 
України не зменшують рівень актуальності вирішення 
завдання сталого розвиту регіонів. Збалансований  
розвиток регіонів має бути орієнтований на забезпе-
чення умов, які дозволять регіону мати необхідні ре-
сурси для забезпечення гідних умов життя населення 
та підвищення конкурентоспроможності економіки. 
Такий розвиток необхідно розглядати з урахуванням 
процесів реформування, а скоріше відновлення еконо-
міки України після руйнівного впливу воєнної агресії, 
що потребують створення нових стратегій сталого  
розвитку. Тому це потребує наукового пошуку шляхів 
та методики для їх розумної організації в умовах су-
часної та майбутньої турбулентності і нестабільності. 
У сучасних умовах для країни важливо визначити ак-
туальність та пріоритетні напрями стратегування ста-
лого розвитку на всіх рівнях як національної еконо-
міки так і регіональної економіки [1-6].  

Особливістю формування таких процесів страте-
гування повинно бути те, що сталий розвиток перед-
бачає розвиток суспільства та економіки на умовах 
зростання, яке забезпечує формування економічної 
системи та розробку системи національних важелів 
зростання та введення в практику діяльності суб’єктів 
господарювання, які за визначенням дослідника еко-
номічних аспектів забруднення довкілля Г. Дейлі, по-
винен бути «... як гармонійний, збалансований, без- 
конфліктний прогрес всієї земної цивілізації, груп 
країн (регіонів, субрегіонів), а також окремо взятих 
країн нашої планети за науково обґрунтованими пла-
нами, коли в процесі неухильного інноваційно-інтен-
сивного економічного розвитку країн одночасно і по-
зитивно вирішується весь комплекс питань щодо збе-
реження довкілля, ліквідації бідності, експлуатації та 
дискримінації як кожної окремо взятої людини, так  
і цілих народів чи груп населення, у тому числі за  
етнічними, расовими чи статевими ознаками ... » [7; 8, 
с. 17-18].  

Незважаючи на те, що концепція сталого роз- 
витку була актуалізована та набула широкого розпов-
сюдження після доповіді «Наше майбутнє» ще у 1987 р., 
яку було підготовлено комісією ООН з навколишнього 
середовища та розвитку, значення та рівень її актуаль-
ності не зменшено сьогодні. А висновки цього докладу 
були покладені в основу концептуальних рішень, 

прийнятих у рамках конференції ООН з навколиш-
нього середовища та розвитку ще в 1992 р., в яких були 
визначені глобальні проблеми сталого розвитку. Ре-
зультатом цього можна вважати прийнятий та схвале-
ний програмний документ, в якому головну наукову 
позицією було побудовано на розумінні того, що ото-
чуюче середовище і соціально-економічний розвиток 
є взаємопов'язані і взаємозалежні області. Підсумками 
роботи цієї конференції можна вважати прийнятий 
документ, який сформовано як «Порядок денний на 
XXI століття», що представляє собою програму все- 
світнього співробітництва, в якій сталий розвиток по-
в'язується з гармонічним досягненням цілей з високої 
якості довкілля і здорової економіки для всіх народів 
світу та задоволенні потреб людей і збереженні сталого 
розвитку протягом тривалого періоду [9; 10]. 

Нові орієнтири розвитку та прийняття Порядку 
денного розвитку після 2015 року було сформовано у 
вересні 2015 р. в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамб-
леї ООН у Нью-Йорку у рамках Саміту ООН зі сталого 
розвитку, в результаті чого було прийнято Підсумко-
вий документ Саміту «Перетворення нашого світу: по-
рядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» 
та затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку і 169 за-
вдань. 

Україна, як демократична держава, метою якої є 
сталий розвиток суспільства та економіки, приєдна-
лася до глобального процесу забезпечення сталого  
розвитку, започаткованого ООН. Для встановлення 
стратегічних рамок національного розвитку України 
на перiод до 2030 року на засадах принципу «Нiкого 
не залишити осторонь» було започатковано інклюзив-
ний процес адаптації цілей сталого розвитку [11]. Од-
ним із головних стратегічних напрямів розвитку було 
передбачено реалізацію активної ролі регіону як 
суб’єкта сталого розвитку. Але реалії, що сформува-
лись під впливом воєнних дій російського агресора, 
поставили завдання по оцінці сталого розвитку регіо-
нів для визначення внутрішніх й зовнішніх загроз, що 
дозволить виробити інституціональні заходи запобі-
гання їх негативного впливу та розуміння перспектив 
розвитку та ідентифікації стану сталого розвитку ре- 
гіонів України (Слобожанський, Придніпровський, 
Донецький економічні райони). Ризиковістю випад-
ково вибраної стратегії реформування може бути над-
звичайно висока ціна її соціальної складової [1, c. 212]. 
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Крім того, стратегія побудови принципово нової сис-
теми господарювання повинна бути побудована на 
врахуванні результатів аналізу та моделювання страте-
гічних сценаріїв виходу на траєкторію сталого роз- 
витку промислових регіонів України шляхом модерні-
зації та смарт-спеціалізації на основі обґрунтування 
науково-методичних рекомендацій у контексті цілей 
сталого розвитку в умовах реалізації стратегій смарт-
спеціалізації. Важливою складовою стратегії сталого 
розвитку є обов’язковість передбачення екологічної 
безпеки в процесі розвитку і суспільства і економіки. 
Це являється сучасною обов’язковою вимогою роз- 
витку, оскільки існують ризики глобальної екологічної 
кризи, результатом якої є процеси зміни клімату на 
планеті Земля. Таким чином, актуальність розробки 
концепції сталого розвитку на рівні промислових  
районів у формуванні стратегічних сценаріїв виходу на 
траєкторію сталого їх розвитку залишається, а брен-
дом цьому може бути розуміння, що «сталий розви-
ток — це розвиток суспільства без зростання, яке при-
зводить до виходу за межі господарської ємності біо- 
сфери. Тут під розвитком мається на увазі якісне по-
ліпшення, а під зростанням — кількісне збільшення» 
[8, c. 17]. 

Розробка стратегії сталого розвитку на рівні про-
мислових районів у формуванні стратегічних сценаріїв 
виходу на траєкторію сталого їх розвитку буде мати 
характер інноваційної та забезпечуватиме достатній рі-
вень об’єктивності у формуванні напрямів діяльності, 
якщо буде ґрунтуватись на загальних законах і мето-
дології економічних, соціальних, природничих та еко-
логічних наук. Тому, поряд із загальнонауковими ме-
тодами досліджень необхідне також розуміння корис-
ності та специфічності використання методів аналізу, 
прогнозування і управління станом системи «суспіль-
ство — природа». На підставі оцінки впливу факторів 
природного та антропогенного типу мають виявля- 
тись закономірності функціонування такої системи під 
впливом процесів модернізації, розроблятись та вдос-
коналюватись методологія і методи оцінювання її 
стану, формуватись напрямки її розвитку. Для цього 
необхідні дослідження на основі використанням мето-
дики визначення критеріїв і кількісної оцінки проце-
сів та стадій їх індустріальної, постіндустріальної та 
неоіндустріальної модернізації.  

Таким чином, дослідження поставлених проблем 
розвитку потребує концепцій, в яких процес стратегу-
вання будується на основі багатомірності та багато- 
вимірності та потребує формування відповідного як 
вертикального так горизонтального рівнів у якості са-
мостійної владно-управлінської гілки [2]. Також необ-
хідно підкреслити, що застосування проєктного під-
ходу як методологічного інструменту реалізації таких 
процесів формування стратегічних сценаріїв виходу на 
траєкторію сталого розвитку промислових регіонів Ук-
раїни ще не знайшли достатнього дослідження та не-
обхідного висвітлення у наукових виданнях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 
останніх досліджень та публікацій показав, що проєкт-
ний підхід досліджується багатьма науковцями і прак-
тикуючими проєктними менеджерами, який розгляда-
ється як особлива форма управління господарюючими 
суб’єктами, як інтегрована цілісна наукова дисцип-
ліна, як використання інструментарію проєктного під-
ходу для реалізації етапів розробки стратегії. У до- 
слідженнях проєктного підходу у менеджменті гос- 

подарюючих суб’єктів необхідно відзначити роботи  
В. Буркова, Д. Новікова, С. Бушуєва, В. Верби, О. Кон-
цевича, закордонних науковців Х. Решке та Х. Шелле. 
Особливістю трактування дослідниками проєктного 
підходу до управління підприємствами є його визна-
чення як особливої форми управління, що дозволяє 
сконцентрувати зусилля та ресурси на виконанні по- 
ставлених проєктів розвитку чи діяльності у створенні 
продуктів.  

Необхідно відзначити публікації, що розглядають 
управління проєктами як інтегровану цілісну наукову 
дисципліну на основі інструментів забезпечення роз-
витку та стали певною мірою основоположними для 
розвитку проєктного менеджменту в Україні, підкрес-
люючи першочергову важливість проєктного менедж-
менту в сучасних «турбулентних» умовах зовнішнього 
середовища [12-21]. 

Особливості формування стратегії розвитку ма-
лого міста з використанням інструментарію проєкт-
ного підходу для реалізації етапів розробки стратегії 
(організацію, аналіз, визначення місії, напрямків роз-
витку, розробку планів дій, громадське обговорення, 
ухвалення стратегії, моніторинг та впровадження) було 
визначено в розрізі розробленого дерева цілей стратегії 
розвитку та у формі плану реалізації конкретних захо-
дів, контролю результатів за індикаторами, ідентифі-
кації виконавців та джерел досягнення результатів на 
основі розробленої матриці відповідальності вико-
нання запланованих робіт [22]. 

Серед наукових публікацій присвячених проєкт-
ному управлінню необхідно виділити дослідження ор-
ганізаційних патологій проєктами, в яких вдалось  
розробити механізми та сформувати організаційні 
компетенції, які забезпечували б мінімізацію негатив-
ного впливу патологій на діяльність організації у сфері 
управління проєктами, портфелями проєктів та про-
грамами, а як наслідок формування ризиків негатив-
ного характеру та їх впливу на кінцеві результати. Ці 
організаційні патології пов'язані з поведінковими ком-
петенціями проєктних менеджерів. Тому важливо вра-
хування досліджень комплексів симптомів та причин 
патологій управління проєктами для розуміння меха-
нізмів протидії патологічним станам та ризикам, які 
завжди будуть пов'язані з цими станами як самої ор-
ганізації та і команд проєктних менеджерів [23]. У су-
часних умовах для країни навіть із визначеними пріо-
ритетними напрями стратегування сталого розвитку 
на всіх рівнях як національної економіки, так і регіо-
нальної економіки важливо розуміння ризиків нега- 
тивного характеру, що можуть бути сформовані під 
впливом перерахованих факторів. 

Аналізуючи дослідження в сфері управління 
проєктами, необхідно звернути увагу на сучасний етап 
розвитку науки, оскільки відбувається перенесення 
знань із накопичених в одних предметних сферах в 
інші, що також не є винятком для управління проєк-
тами. З позиції такої уваги до публікацій забезпечило 
розуміння про виконані дослідження в галузі генетич-
них моделей проєктів та програм [13], креативного по-
тенціалу команд менеджерів проєктів [14], когнітив-
них моделей накопичення знань та управління, управ-
ління швидкозростаючими організаціями. Тому при 
формуванні механізмів реалізації концепції сталого 
розвитку на рівні промислових районів на умовах 
проєктного підходу стратегування особливо важливе 
розуміння організаційних патологій у практиці управ- 
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ління проєктами розвитку, які характеризуються ря-
дом типових синдромів [15]. У зв’язку з цим необхідно 
звернути також увагу на особливість японської мето-
дології P2M, в якій було зроблено акцент на управ-
лінні узгодженими проєктами — програмами в роботі 
[13]. Цінність такої методології для використання 
складають подані підходи, принципи, моделі і методи, 
які забезпечують профілізацію місії інституцій, а на 
цій основі формувати структуру їх проєктів для реалі-
зації спрофільованої місії. 

Таким чином, у результаті аналізу проведеного 
дослідження можна сформувати висновок, що управ-
ління проєктами і програмами є розробленою методо-
логією, яка може використовуватись в управлінні не 
тільки підприємств і компаній, а її використання може 
бути виправданим, а головне доцільним, для тематики 
проєктів, пов’язаних також як із регіональним роз- 
витком, так і промислових районів. 

Невирішені частини проблеми. Водночас зміни 
умов середовища діяльності потребує розуміння засто-
сування моделі оцінки досконалості та застосування 
проєктного підходу щодо підсилення спроможності 
ефективного інструментарію щодо підсилення реаліза-
ції процесів формування стратегічних сценаріїв виходу 
на траєкторію сталого розвитку промислових регіонів 
України. У контексті цього необхідно констатувати  
також, що на сучасному етапі розвитку економіки Ук-
раїни невирішеними завданнями є завдання переходу 
до сталого розвиту регіонів на умовах збалансованого 
їх розвитку та орієнтації на забезпечення необхідними 
ресурсами для гідних умов життя населення та підви-
щення конкурентоспроможності економіки. З метою 
вирішення названих завдань потребують досліджен- 
ня складових регіональної системи підтримки таких 
проєктів розвитку у контексті застосування проєкт-
ного підходу щодо підсилення спроможності реалізації 
активної ролі регіону як суб’єкта сталого розвитку та 
оцінка сталого розвитку регіонів для визначення внут-
рішніх і зовнішніх загроз та запобігання їх негативного 
впливу, моніторингу ходу оцінювання результативно-
сті проєктів і програм розвитку промислових регіонів 
України.  

Мета статті. Стаття присвячена дослідженню ме-
тодологічних підходів управління проєктами при вирі-
шенні проблем розробки науково-теоретичних підхо-
дів обґрунтування застосування проєктного підходу як 
необхідного та ефективного інструментарію щодо під-
силення реалізації процесів формування стратегічних 
сценаріїв виходу на траєкторію сталого розвитку про-
мислових регіонів України. 

Основні результати дослідження. Стратегічним на-
прямом сталого розвитку є розуміння та реалізація  
активної ролі регіону як суб’єкта сталого розвитку. 
Оцінка сталого розвитку регіонів необхідна для визна-
чення внутрішніх і зовнішніх загроз, що необхідно для 
розробки інституціональних заходів запобігання їх не-
гативного впливу, дослідження складових регіональної 
системи підтримки проєктів розвитку та формування 
проєктного підходу для реалізації таких складних про-
грам. 

Ідентифікацію стану сталого розвитку регіонів 
України проведено на основі досліджень Слобожансь-
кого, Придніпровського, Донецького економічних 
районів. Для цього було використано методику визна-
чення критеріїв, кількісну оцінку процесів та стадій 
індустріальної, постіндустріальної та неоіндустріаль- 

ної їх модернізації. У ході дослідження було викорис-
тано методичний інструментарій оцінки рівня та умов 
модернізації економіки, які характерні для індустрі- 
альної, постіндустріальної та неоіндустріальної модер-
нізації з обов’язковим врахуванням кількісних пара- 
метрів екологічної, економічної та соціальної складо-
вих сталого розвитку. Систематизацію наукової ін- 
формації  було виконано з урахуванням багаторічних 
досліджень вчених Інституту економіки промисло- 
вості НАН України з питань модернізації, що дозво-
лило виокремити чотири сучасні моделі індустріалізації 
та вивчити їх взаємодію між собою [2-6; 24-27]. 

Використання підходів формування взаємодії су-
часних моделей індустріального розвитку [24] забезпе-
чило визначення переліку основних характеристик 
традиційної індустріалізації, некроіндустріалізації, 
постіндустріалізації, нової індустріалізації (неоіндуст-
ріалізації) для обґрунтування кожної із стадій модер-
нізації на основі основних індикаторів, за допомогою 
яких можна здійснити оцінювання процесів їх роз- 
витку. Переважно використовувались індикатори якіс-
ного оцінювання стадій модернізації на базі загальних 
умов розвитку, порівняння та аналізу одного-двох до-
мінуючих економічних факторів, формування власних 
суджень про внутрішню сутність модернізації. Об’єк-
тивність чи суб’єктивність  отриманих результатів ви-
значались категоріями «добре — погано», «допусти-
мо — недопустимо», «прийнятно — неприйнятно», що 
з певною мірою позитиву чи недоліку такого оціню-
вання позначалось на аргументованості результатів. 
Але на основі досвіду інших дослідників з метою під-
вищення рівня об’єктивності результатів було вико- 
ристано кількісні параметри, що сформувало тип оці-
нювання у виді змішаного. Необхідно було також вра-
ховувати те, що у цілому системні роботи з кількісного 
оцінювання модернізаційних процесів та проєктного 
підходу до управління такими процесами на рівні дер-
жави та її регіонів відсутні. Проєктний підхід управ-
ління процесами модернізації передбачає обов’язко-
вість наявності підсистеми моніторингу ходу реалізації 
та оцінювання результативності проєктів та програм 
розвитку та формування системи розвинення компе-
тентності команди проєкту із використанням потен- 
ціалу регіону (району). Тому, концентруючи увагу на 
обґрунтуванні сучасних стадій модернізації, визна-
ченні основних оціночних індикаторів і проведенні на 
їх основі пілотного кількісного оцінювання стадій мо-
дернізації промислово розвинутих територій України 
[5], було використано методику кількісного оціню-
вання обґрунтованих стадій модернізації та їх сукуп-
ного стану з використання індексів первинної, вто-
ринної та інтегрованої модернізації. Головною ідеєю 
цієї методики є те, що стадії модернізації мають від-
повідні кількісні показники зайнятості та доданої  
вартості в секторах економіки [5]. Аналіз характерис-
тики первинної (або індустріальної) модернізації по-
казує невпинне зниження питомої ваги праці та дода-
ної вартості, створеної в сільському господарстві, а для 
вторинної (або постіндустріальної) модернізації — ха-
рактерні формування відповідних тенденцій показни-
ків матеріальної сфери, до якої входять і сільське гос-
подарство і промисловість. 

Визначення із методикою оцінювання обґрунто-
ваних стадій модернізації та їх сукупного стану забез-
печило можливість використання проєктного підходу 
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у формуванні стратегічних сценаріїв виходу на траєк-
торію сталого розвитку промислових регіонів України. 

Крім того, розуміння процесів, що сформуються 
під впливом війни та скороченням розмірів економіки 
і її секторів, ставлять проблеми формування страте- 
гічних сценаріїв виходу на траєкторію сталого роз- 
витку промислових регіонів держави та їх реалізацію. 
На ситуацію в економіці та державі та рівень її напру-
женості, за висновками у дослідженнях науковців по-
передніх періодів, впливає також те, що «…на протязі 
десятиріччя економічні і соціальні аспекти процесів, 
що відбуваються, якщо їх розглядати в сукупності  
взаємозв’язків і взаємообумовленості, не приносять 
принципових змін і не дають можливостей оцінки  
рівня економічної реформи. Випадково вибрана стра-
тегія реформування і надзвичайно висока ціна її соці-
альної складової стають все більше очевидними» [1, 
c. 212]. 

Обґрунтування стадій модернізації на основі ви-
значення сукупного стану з використанням проєкт-
ного підходу у формуванні стратегічних сценаріїв ви-
ходу на траєкторію сталого розвитку промислових ре-
гіонів можливе за умови урахування аналізу та моде-
лювання стратегічних сценаріїв виходу на траєкторію 
їх сталого розвитку. Крім того, шлях модернізації та 
смарт-спеціалізації на основі обґрунтування науково-
методичних рекомендацій у контексті цілей сталого 
розвитку в умовах реалізації стратегій смарт-спеціалі-
зації передбачає необхідність забезпечення екологічної 
безпеки у процесі розвитку суспільства та економіки. 
Тому розробка підходів у формуванні стратегічних 
сценаріїв виходу на траєкторію сталого розвитку про-
мислових регіонів повинна розроблятись під розу-
міння, що «сталий розвиток — це розвиток суспільства 
без зростання, яке призводить до виходу за межі гос-
подарської ємності біосфери. Тут під розвитком ма-
ється на увазі якісне поліпшення, а під зростанням — 
кількісне збільшення» [8, c. 17]. 

У процесі досліджень проблем розробки науково-
теоретичних підходів формування та обґрунтування 
застосування проєктного підходу як необхідного та 
ефективного інструментарію щодо підсилення реаліза-
ції процесів формування стратегічних сценаріїв виходу 
на траєкторію сталого розвитку промислових регіонів 
України авторами було сформовано науково-аналі- 
тичну записку «Стратегічні шляхи модернізації Пол- 
тавської області з позицій сталого розвитку та смарт-
стратегування», виконану за темою «Модернізація еко-
номіки старопромислових регіонів на засадах smart-
спеціалізації» (номер держреєстрації 0121U109707). 
Пропозиції для науково-аналітичної записки було 
сформовано на основі аналізу сталого розвитку Сло-
божанського, Придніпровського та Донецького еконо-
мічних регіонів на основі оцінки постіндустріальної та 
неоіндустріальної модернізації економіки. Оцінено 
перспективи постіндустріального та неоіндустріаль-
ного розвитку обласних міст Полтавської області у 
контексті євроінтеграційного вектору. Проаналізовано 
роль інститутів регіонального розвитку у смарт-стра-
тегуванні Полтавської області.   

При проведенні досліджень використано підходи, 
запропоновані у раніше проведених дослідженнях вче-
ними Інституту економіки промисловості НАН Укра-
їни [2-6], які були закладені у зазначеній методиці та 
адаптовані до українських умов. Але в процесі науко-
вих досліджень було виявлено проблеми, пов’язані із 

недосконалістю системи збирання та опрацювання 
статистичної інформації та іншими перешкодами. З 
метою вдосконалення системи індикаторів оціню-
вання запропонованих стадій модернізації було запро-
поновано для нівелювання впливу даних проблем ви-
конати такі кроки [5]: 

а) оскільки вітчизняна система не веде статис- 
тичного обліку деяких необхідних показників, а також 
входження окремих показників до кола конфіденцій-
ної інформації, прийнято рішення відмовитися від та-
ких даних і замінити на інші; 

б) розширено віковий діапазон окремих індика-
торів; 

в) систему оціночних індикаторів осучаснено і 
доповнено новими індикаторами. 

Таке рішення забезпечило обґрунтування виснов-
ків з використанням параметрів для кількісної оцінки 
досліджуваних процесів, що також надавало можли- 
вості по використанню проєктного підходу як необ- 
хідного та ефективного інструментарію щодо підси-
лення реалізації процесів формування стратегічних 
сценаріїв виходу на траєкторію сталого розвитку про-
мислових регіонів. Враховуючи те, що багато науков-
ців у своїх дослідженнях намагались обґрунтувати для 
кожної із запропонованих ними стадій модернізації 
основні індикатори, за допомогою яких можна здійс-
нити оцінювання процесів їх розвитку на умовах ви-
користання переважно індикаторів якісного оціню-
вання стадій модернізації, які формуються на базі за-
гальних умов розвитку, аналізу одного-двох доміну- 
ючих економічних факторів, власних суджень про  
внутрішню сутність модернізації, було враховано не-
доліки такого оцінювання через певний рівень суб’єк-
тивності та його вплив на аргументованості результа-
тів. Тому в подальшому використано змішаний тип 
оцінювання з використанням кількісних та якісних 
параметрів.  

У цілому системні роботи з кількісного оціню-
вання модернізаційних процесів у нашій країні та її 
регіонах відсутні. Використання для обґрунтування су-
часних стадій модернізації, визначення основних оці-
ночних індикаторів і проведення на їх основі пілот-
ного кількісного оцінювання стадій модернізації про-
мислово розвинутих територій України [5] стало осно-
вою для подальших досліджень. 

При проведенні досліджень було враховано, що 
процес стратегування є багатомірним та багатовимір-
ним, що потребує формування відповідного верти- 
кального та горизонтального рівнів у якості самостій-
ної владно-управлінської гілки [2]. З урахуванням 
останнього та зміни умов середовища діяльності по- 
стало питання розуміння можливостей застосування 
моделі оцінки досконалості та застосування проєкт-
ного підходу щодо створення ефективного інструмен-
тарію для реалізації процесів формування стратегічних 
сценаріїв та їх реалізації виходу на траєкторію сталого 
розвитку промислових регіонів України. У контексті 
цього необхідно констатувати, що у сучасному стані 
вітчизняної економіки України невирішеними є за-
вдання переходу до сталого розвиту регіонів на умовах 
збалансованого їх розвитку з необхідними ресурсами 
для гідних умов життя населення та підвищення кон-
курентоспроможності економіки. Вирішення названих 
завдань можливе з урахуванням дослідження складо-
вих регіональної системи підтримки таких проєктів 
розвитку у контексті застосування проєктного підходу 
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щодо: підсилення спроможності реалізації активної 
ролі регіону як суб’єкта сталого розвитку; оцінки ста-
лого розвитку регіонів; визначення внутрішніх й зов-
нішніх загроз та їх негативного впливу; моніторинг 
ходу оцінювання результативності проєктів і програм 
розвитку промислових регіонів України.  

З огляду на це обґрунтування застосування про- 
єктного підходу як необхідного та ефективного інстру-
ментарію щодо підсилення реалізації процесів форму-
вання стратегічних сценаріїв виходу на траєкторію 
сталого розвитку промислових регіонів України мож-
ливе за умови реалізації стратегічних пріоритетів роз-
витку таких регіонів з позиції розуміння необхідності:  

— формування гнучкої матричної (проєктної) ор-
ганізаційної структури управління, що здатна своє- 
часно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього 
середовища з можливістю оцінювання та контролю 
ступеня відповідності фактичних показників їхнім ета-
лонним (проєктним) значенням;  

— визначення та отримання кінцевого результату 
проєкту, за яким можна оцінити ступінь досягнення 
мети управління на кількісній оцінці процесів пост-  
і неоіндустріальної модернізації;  

— формування стратегії цільового раціонального 
використання проєктних ресурсів (людських, матері- 
альних, фінансових тощо) згідно з планом збалансо-
ваного координованого розвитку індустріальної та 
постіндустріальної модернізацій, що дозволяє отриму-
вати високий синергетичний ефект на умовах конт-
ролю процесів динаміки індексу неоіндустріальної мо-
дернізації щодо відповідних індексів окремих її скла-
дових для досягнення кінцевого результату;  

— управління процесами забезпечення смарт-
стратегування постіндустріальної та неоіндустріальної 
модернізації економіки з метою забезпечення ефек- 
тивності формування інструментарію державної полі-
тики на умовах формування та співпраці інститутів ре-
гіонального розвитку в точці перетину інтересів різних 
економічних суб’єктів для більш продуктивного вико-
ристання наявних ресурсів (фінансових, інвестицій-
них, кадрових, інтелектуальних тощо);  

— здійснення зворотного зв’язку безпосередньо 
для визначення повноцінної взаємодії між інститутами 
регіонального розвитку на умовах системного харак-
теру, незалежно від правового статусу, мети та джерел 
фінансування; 

— створення згладженої системи інститутів спри-
яння регіональному розвитку; 

— обґрунтування необхідності їх організаційних 
модифікацій та змін в регіональній системі управ-
ління з метою формування критеріїв прийняття рі-
шень щодо створення або реорганізації інститутів на 
основі оцінки викривлень інформаційних потоків. 

Таким чином, використання проєктного підходу 
у формуванні стратегічних сценаріїв виходу на траєк-
торію сталого розвитку промислових регіонів передба-
чає виконання організаційних, наукових та приклад-
них аспектів проєктного управління, серед яких необ-
хідне: 

— розроблення дерева цілей стратегії розвитку; 
— перенесення знань із накопичених в одних  

предметних областях в інші, що актуально для управ-
ління проєктами; 

— обґрунтування науково-методичних рекомен-
дацій у контексті цілей сталого розвитку в умовах ре-
алізації стратегій смарт-спеціалізації; 

— використання методів аналізу, прогнозування  
і управління станом системи «суспільство — природа»; 

— визначення стратегічних сценаріїв виходу на 
траєкторію сталого їх розвитку як інноваційних на 
умовах забезпечення достатнього рівня об’єктивності 
у формуванні напрямів діяльності; 

— моделювання стратегічних сценаріїв виходу на 
траєкторію сталого розвитку промислових регіонів Ук-
раїни шляхом модернізації та смарт-спеціалізації; 

— виконання плану реалізації конкретних заходів, 
контролю результатів за індикаторами, ідентифікації 
виконавців та джерел досягнення результатів на основі 
розробленої матриці відповідальності виконання за-
планованих робіт; 

— формування організаційних компетенцій, які 
забезпечували б мінімізацію негативного впливу пато-
логій на діяльність організації у сфері управління 
проєктами, портфелями проєктів та програмами, а як 
наслідок формування ризиків негативного характеру 
та їх впливу на кінцеві результати; 

— розуміння організаційних патологій у  практиці 
управління проєктами розвитку та їх впливу на резуль-
тати проєктів та проєктних програм; 

— використання особливостей японської методо-
логії P2M для управління узгодженими проєктами — 
програмами на умовах формування підходів, принци-
пів, моделей і методів, які забезпечують профілізацію  
місії інституцій та на цій основі виконати формування 
структури їх проєктів для реалізації спрофільованої  
місії; 

— використання методики визначення критеріїв, 
кількісної оцінки процесів та стадій індустріальної, 
постіндустріальної та неоіндустріальної їх модернізації 
з обов’язковим врахуванням кількісних параметрів 
екологічної, економічної та соціальної складових ста-
лого розвитку; 

— застосування моделі оцінки досконалості та за-
стосування проєктного підходу щодо підсилення спро-
можності ефективного інструментарію щодо підси-
лення реалізації процесів формування стратегічних 
сценаріїв виходу на траєкторію сталого розвитку про-
мислових регіонів України; 

— забезпечення розвиту регіонів на умовах зба- 
лансованого їх розвитку і формування необхідних ре-
сурсів для гідних умов життя населення та підвищення 
конкурентоспроможності економіки; 

— забезпечення реалізації активної ролі регіону 
як суб’єкта сталого розвитку на умовах оцінки сталого 
розвитку регіонів та визначення внутрішніх й зовніш-
ніх загроз, запобігання їх негативного впливу, моніто-
рингу ходу оцінювання результативності проєктів  
і програм розвитку промислових регіонів України. 

Висновки. Підкреслюючи першочергову важли-
вість проєктного менеджменту в сучасних «турбулент-
них» умовах зовнішнього середовища механізм реалі-
зації проєктного підходу у процесах формування стра-
тегічних сценаріїв виходу на траєкторію сталого роз-
витку промислових регіонів України необхідно фор-
мувати із розуміння того, що оточуюче середовище  
і соціально-економічний розвиток є взаємопов'язані  
і взаємозалежні сфери. Стратегування — це процес  
розробки стратегічних сценаріїв та підходів реалізації 
стратегічних цілей. Використання проєктного підходу 
може розглядатися у процесах формування стратегіч-
них сценаріїв виходу на траєкторію сталого розвитку 
промислових регіонів України як ефективний інстру- 
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мент соціально-економічного розвитку на основі спів-
праці науки, освіти, бізнесу, влади. Погляд на форму-
вання стратегічних сценаріїв виходу на траєкторію 
сталого розвитку промислового регіону можна розгля-
дати як на «корпорацію», що дозволяє використати в 
процесі стратегування його сталого розвитку методо-
логічні підходи проєктного управління. Крім того, 
враховуючи зростання ролі регіонального рівня управ-
ління в сучасній економіці, а також об’єктивну склад-
ність управлінських проблем регіонального рівня, вва-
жаємо, що використання проєктного підходу з його 
системністю та результативністю управління реаліза-
цією стратегічних сценаріїв виходу на траєкторію ста-
лого розвитку промислових регіонів забезпечує досяг-
нення поставлених цілей. Перевагою такого підходу 
стає створення продуманої регіональної системи, в 
якій: мають бути мережі ресурсних центрів, територі-
альних проєктних офісів; діяльність таких центрів за-
безпечується на умовах використання підсистем залу-
чення органів місцевого самоврядування й самоорга-
нізації населення до участі в конкурсах проєктів роз-
витку; виконується управління взаємодією із заінтере-
сованими сторонами (стейкхолдерами) для форму-
вання комплексу угод із донорськими організаціями;  
виконується моніторинг ходу реалізації та оцінювання 
результативності проєктів та програм розвитку; кад-
рове забезпечення інноваційного розвитку території є 
пріоритетним напрямом; є обов’язкова програма роз-
винення компетентності посадових осіб місцевого са-
моврядування [28, c. 8-9]. 
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УТОЧНЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ  
ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ РОЗВИТКУ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ 

Постановка проблеми. Сучасне високотехноло- 
гічне виробництво у змозі існувати та успішно конку-
рувати на ринку лише за умов постійного розвитку та 
адаптації до умов ведення бізнесу, що швидко зміню-
ється. Це означає, що менеджмент, який планує та до-
сягає визначених цілей, постійно зіштовхується з від-
повідними управлінськими проблемами: як сплану-
вати розподіл робіт у часі, як розподілити ресурси, як 
забезпечити досягнення необхідної якості, як органі-
зувати своєчасний і об’єктивний контроль над проце-
сом реалізації робіт тощо. Такі завдання постійно 
ускладняються, оскільки з’являються неочікувані про-
блеми, що пов’язані як з розвитком технологій, так і з 
появою нових організаційних можливостей з підви-
щення гнучкості та адаптованості систем управління. 

Необхідність у застосуванні науково обґрунтова-
них методів управління, які спрямовані на забезпе-
чення стабільного функціонування організаційно-тех-
нологічних систем високотехнологічних підприємств з 
визначеним рівнем ефективності, виникає у процесі 
подальшого розвитку ринкових відносин в країні. 
Сьогодні відбувається переорієнтація досліджень з 
процесів стабілізації на процеси самоорганізації, зі 
стабільності в область нерівноважної поведінки, з без-
перервності на стрибки, з детермінізму на вивчення 
невизначеностей і розумне співвідношення детерміно-
ваних методів і статистичних законів, що у підсумку 
визначають сучасний напрям розвитку економічної 
науки [1, с. 7]. 

При створені та розвитку сучасних організаційно-
технологічних систем необхідно проводити якісний 
аналіз рішень змістових моделей у якості передплано-
вих досліджень, а також враховувати факт застосу-
вання теорії двоїстості. Необхідним є додаткові пояс-
нення доказу теорії про магістралі в динамічній моделі 
Леонтьєва з обговоренням змістовного сенсу цього  
важливого результату. Поряд із класичним застосуван-
ням використання теорії двоїстості — доказом теореми 
фон Неймана про матричні ігри — можливо наводити 
факти про якість множини рішень в іграх кількох осіб 
і при цьому використання теорії двоїстості повинно 
бути якомога простим. Необхідним також вважаємо 
використання доказу теореми Перрона-Фробеніуса 
про якості невід’ємних матриць. У цілому необхідним, 
у зв’язку з ускладненням проблем, що пов’язані з  

розвитком технологій, вважається для ефективного 
управління організаційно-технологічними системами 
перехід підприємств до більш прогресивних структур 
управління: самокерованим командам, саморегулю- 
ючим організаційним структурам. При цьому різко 
зростає роль координації в управлінні складними сис-
темами, що викликає забезпечення узгодженості ро-
боти автономних підрозділів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час 
роботи над даним дослідженням авторами були про-
аналізовані праці таких фахівців, як: у першу чергу на-
укові напрацювання колективу співробітників НДІ 
проблем економічної динаміки [1; 2], який очолював 
Ю. Лисенко, та роботи яких базувалися на методології 
моделювання життєздатних систем — VSM (від англ. 
Viable System Model), що у 1950-х роках була запропо-
нована С. Біром; В. Альсевич [3], С. Ашманов [4], 
М. Блауг [5], С. Веретюк, В. Пілінський, Ю. Буценко 
[6], В. Вишневський [7], О. Гаркушенко [8], Ю. Дани-
ленко [9], С. Князев [7;8], Л. Коршевнюк [10], Б. Мур-
таф [11], М. Потьомкін, О. Дублян, Р. Хомчак [12], 
Г. Шпакова [13]. 

В умовах оперування невизначеністю при моде-
люванні життєздатних систем Т. Тищук виділяє ме-
тоди, які засновані на теорії чутливості, інтервальній 
математиці, теорії ігор, теорії ймовірностей, теорії ін-
формації та принципах імітаційного моделювання [20, 
с. 61]. Але при цьому попереджає: «Існуючі методи, які 
використовуються для уявлення, оперування та інтер-
претації невизначенностей, орієнтовані, в основному, 
на види невизначеностей, що пов’язані з випадковістю 
процесів, які аналізуються, і не завжди дозволяють ко-
ректно моделювати невизначеність пов’язану з пере-
вагами, протиріччями та складністю інформації, суб’єк-
тивні та конфліктуючі дані та ін. Необхідні додаткові 
інструменти обліку невизначеностей в моделях управ-
ління …» [2, с. 73]. А. Мадих узагальнює загальносис-
темні характеристики підвищення ефективності адап-
тивного управління економічною системою, а саме її: 
гомеостазу, як можливістю підтримувати значення 
змінних станів системи у заданих обмеженнях [1, 
с. 61]; стійкості, як відновлення шляхом гасіння коли-
вань [1, с. 65]; гнучкості, як визначення можливих  
діапазонів зміни керованих параметрів [1, с. 65] і умо- 
ви її ефективного управління [1, с. 71]; маневрова- 
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ності, як здібності системи своєчасного відреагування 
на зміни зовнішніх і внутрішніх умов її функціону-
вання [1, с. 72]; стійкості, як здібності системи під- 
тримувати оптимальну траєкторію розвитку [1, с. 80]; 
надійності, як здібності системи зберігати свої най-
більш суттєві якості [1, с. 83]; живучості, як здібності 
системи до збереження своїх основних функцій та 
своєї місії [1, с. 86]. С. Ашманов, розглядаючи дина-
мічну модель леонтьєвського типу (формула (9) [4, 
с. 146]), звертається до теореми про магістралі для ди-
намічної моделі планування промислового вироб- 
ництва [4, с. 146—157]. У своїй праці автори [6] на ос-
нові модифікації логістичного рівняння за умов впли-
ву потоку інновацій отримали еволюційне рівняння, 
яке описує динаміку розвитку технічної системи. На 
підставі отриманих математичних результатів вони 
оперують трьома показниками технологічного іннова-
ційного розвитку: інтенсивність впровадження нових 
технологій, потенціал інновацій (або нові технології) 
та швидкість впровадження [6, с. 104]. 

Вітчизняні військові фахівці приділяють увагу ба-
гатокритеріальним системам підтримки прийняття рі-
шень, характерних для багатокритеріальної оптиміза-
ції, коли потрібно проаналізувати скінчену множину 
альтернатив, характеристики яких задано в табличній 
формі [12, с. 141—142]. Зазвичай вони складаються з 
трьох основних частин: модуля управління, модуля  
інтерфейсу, модуля розрахунків. В. Вишневський і  
С. Князєв роблять наголос на тому, що Україні необ-
хідно підвищувати ступінь готовності до прискореного 
розвитку смарт-промисловості (Індустрії 4.0) зважа-
ючи на те, що її традиційна індустрія знаходиться на 
сьогодні у кризовому стані, а нова «розумна» промис-
ловість ще не отримала належної уваги з боку держави 
[7, с. 55]. Г. Шпакова на прикладі будівництва розгля-
дає фактори, які формуються в результаті полімор- 
фізму складових системи «економіка — екологія — со-
ціум», і робить спробу вирішити проблему пошуку  
«… оптимальних економічних механізмів раціональ-
ного використання природного капіталу планети в 
людській діяльності за умови збереження довкілля на 
існуючому рівні та відтворення втраченого в випадках, 
коли це ще можливо зробити» [13, с. 68—69]. У під- 
сумку вона формує модель циклу біосферосумісного 
виробництва, де кінцевим блоком є «науково-техно-
логічна трансформація» [13, с. 70]. О. Гаркушенко та 
С. Князєв формують вимоги щодо удосконалення еко-
номіко-математичних моделей визначення впливу  
інформаційно-комунікаційних технологій на вироб- 
ництво на основі аналізу переваг та недоліків наявних 
моделей впливу комп’ютерної техніки програмного за-
безпечення на результати виробництва з урахуванням 
особливості розвитку таких технологій [8, с. 5]. Ю. Да-
ниленко наполягає на вивчені історіографії інновацій 
та відстеженні послідовності етапів розвитку іннова-
ційних процесів, що дає можливість появи на підпри-
ємствах сучасних інноваційних моделей, а це, у свою 
чергу, дозволяє створювати умови для розвитку нави-
чок, необхідних для впровадження інновацій у будь-
якому контексті [9, с. 15]. Л. Коршевнюк вважає, що 
перспективним напрямом системних досліджень є ме-
тодологічна інтеграція технологій штучного інтелекту 
та процедур системного аналізу [10, с. 22]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Основною проблемою використання багато-
секторних моделей економічної динаміки є велика  

розмірність оптимізаційних завдань, що виникають. 
Це перешкоджає безпосередньому застосуванню відо-
мих обчислювальних процедур вирішення завдань лі-
нійного програмування. Разом з цим не слід забувати 
про проблему призначення цільового функціоналу, 
вибір якого визначає вибір оптимальної траєкторії, 
отже, і напрями розвитку об'єкта, що моделюється, 
тобто організаційно-технологічної системи. Саме у 
зв'язку із зазначеними складнощами виник інтерес фа-
хівців до якісних методів дослідження оптимальних 
траєкторій у надії на те, що отримані при цьому тео-
ретичні висновки допоможуть у прийнятті конкретних 
планових рішень. Були отримані результати, що при-
водять до важливих змістових наслідків. Ми маємо на 
увазі так звану магістральну теорію. Магістральна тео-
рія стала логічним розвитком моделі економіки, що 
розширюється, ідея якої була запропонована П. Саму-
ельсоном (1958 р.). Якщо сталося так, що початкове 
значення вектора інтенсивності лежить на стаціонар-
ній траєкторії (що називається промінем Неймана), то 
у подальшому економіка вже не буде відхилятися від з 
цього проміня. Однак такий випадок є виключним. У 
такому випадку вирішується задача лінійного програ-
мування на максимум цільової функції за обмежен-
нями та двоїста до неї задача на мінімум для цін 
(Ozlib.com). 

Мета статті полягає в обґрунтуванні створення 
організаційно-технологічних систем у високотехноло-
гічному виробництві на основі використання магіст-
ральної теорії та рішення задач лінійного програму-
вання. 

Виклад основного матеріалу. Для ілюстрації ос- 
новних понять і висновків магістральної теорії слід ро-
зглянути оптимізаційну задачу моделі фон Неймана: max( , ), = , = 1,2 … , .  (1) 

Зі змістовної точки зору задачу (1) можна інтер- 
претувати таким чином: задані технологія (А,В), век-
тор Вх0 початкового стану моделі та деякий вектор 
q ∈ Rн цін на товари. Потрібно знайти таку траєкторію 
{x1, x2, … xn}, щоб вартість ‹q, BxT› набору товарів ВхT, 
випущених організаційно-технологічною системою в 
останньому плановому періоді Т, була найбільшою. У 
виразі (1) закладаємо: c=qB. 

Цільовий функціонал, подібний до того, що фі-
гурує у виразі (1), називається термінальним — його 
значення залежить тільки від стану моделі в кінцевий 
(термінальний) момент проміжку часу, що розгляда-
ється. 

Звернемо увагу, що у нерівності (1) не виділя-
ється спеціально умови невід’ємності змінних хі, ос- 
кільки їх можна включити до числа основних обме-
жень. 

Будь-яку послідовність векторів хt ∈ Rm, t = 1,2 ... 
T, що задовольняють обмеженням задачі (1), назвемо 
траєкторією. Будь-яку траєкторію, що доставляє най-
більше можливе значення цільового функціоналу, на-
звемо оптимальною. 

Нехай пара ( , ) задає стаціонарну траєкторію 
інтенсивностей моделі Неймана [3, с. 177] (А,В), тобто ≤  ,  (2) 

де  > 0, ≠ 0. Вважатимемо, що  — єдине з точністю 
до скалярного множника рішення системи нерівнос-
тей (2). 
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Введемо у простір Rm векторів інтенсивностей х 
квазиметрику ρ, поклавши для будь-яких x, y ∈ Rm, x≠0. 

Тобто: ( , ) = ‖ ‖ − ‖ ‖ .  (3) 

Число ( , ) служить мірою «кутової» відстані 
між векторами , , що проілюстровано на рис. 1, де 
зображена сфера одиничного радіусу у просторі R2.  

Точка M збігається із вектором ‖ ‖, точка N — із век-

тором ‖ ‖. Довжина відрізка МN є число ( , ).

Рис. 1. Геометрична інтерпретація «кутової»  
відстані між векторами 

Представлено авторами. 

Відзначимо очевидні властивості квазиметрики ρ: ( , ) = 0 тоді тільки тоді, коли вектори х, у 
колінеарні; ( , ) = ( , ) для всіх , > 0; якщо lim→ = ≠ 0, lim→ = ≠ 0, то lim→ ( , ) = ( , ) 
(безперервність). 

Основний висновок магістральної теорії стосу-
ється оптимальних траєкторій і свідчить, що такі 
траєкторії групуються біля променя, що визначається 
вектором . 

Визначення 1. Скажімо, що промінь х є магіст-
раллю для задачі (1), якщо для будь-якого ε>0 є такі 

числа Т1(ε) і Т2(ε), що для будь-якої оптимальної тра-
єкторії {xt} виконуються умови: ( , ) <  для всіх , ( ) < < − ( ). 

Твердження, яке встановлює наявність магістралі 
для оптимізаційної задачі виду (1), називається теоре-
мою про магістраль. 

Обговоримо змістовні висновки, що випливають 
з того, що будь-яка модель має магістральну власти-
вість. Спочатку наведемо образну інтерпретацію, що 
належить Дорфману, Самуельсону та Солоу (М. Блауг 
наполягає розглянути розширену трактовку лінійного 
програмування у книзі Р. Дорфмана, П. Самуельсона 
та Р. Солоу «Linear Programing and Economic Analysis» 
у розділах 6, 7 і 8 [5, с. 458]). Припустимо, що хтось 
хоче проїхати великим містом з пункту А в пункт Б. 
Якщо пункти А і Б розташовані недалеко один від од- 
ного, то, швидше за все, найшвидший шлях — це най-
коротший. Однак, якщо відстань між А і Б велика, то 
найшвидший шлях виявляється найчастіше таким: 
треба з А виїхати на одну з великих міських магістра-

лей, де середня швидкість руху досить велика, не бен-
тежачись тим, що ми, можливо, рухаємось у бік від 
мети Б, по цій магістралі наблизитись, наскільки  
можливо, до пункту Б і потім тільки з неї згорнути. 
Саме так виник науковий термін «магістраль». 

Значення існування магістралі   у задачі (1) по-
лягає в тому, що постійний промінь  як би здійснює 
апроксимацію оптимальних траєкторій. Якщо задано 
число > 0 та проміжок планування Т досить великий 
(багато більше, ніж ( ) + ( )), то «майже весь час» 
будь-яка оптимальна траєкторія {xt} йде вздовж про-
меню , зберігаючи майже постійними пропорції в ін-
тенсивності використання різних виробничих проце-
сів. Тут доречно звернути увагу на той важливий факт, 
що числа ( ) і ( ) у визначенні магістралі не зале-
жать від величини планового горизонту Т. 

Дуже важливою є та обставина, що магістраль  
виявляється мало чутливою до зміни коефіцієнтів ці-
льового функціоналу {c, x}. Характерний такий стан 
справ, коли промінь  продовжує залишатися магіст-
раллю при широких варіаціях вектора с. 

Отже, теореми про магістралі описують власти- 
вості інваріантності оптимальних траєкторій екстре- 
мальних динамічних завдань виду (1) стосовно приз-
начення цільового функціоналу с і до вибору най- 
оптимальнішої траєкторії. 

З практичної точки зору висновки теорем про ма-
гістралі приводять до важливих наслідків. У тих ви- 
падках, коли немає можливості безпосередньо обчис-
лити оптимальну траєкторію внаслідок великої роз- 
мірності задачі, а також якщо немає впевненості в  
точності вибору цільового функціоналу, при прийнятті 
планових рішень на кожному кроці можна орієнтува-
тися на промінь : намагатися змушувати всі галузі 
працювати з інтенсивностями, пропорції яких близькі 
до . Наочніше це можна спостерігати під час якісного 
дослідження траєкторій π-моделі. 

Визначення 2. Промінь  називається слабкою 
магістраллю для задачі (1), якщо для будь-якого ε>0 

існує таке число Q(ε), що для будь-якої оптимальної 
траєкторії {x1} нерівність ( , ) <  порушується не 
більше ніж для Q(ε) індексів 1 = t = T, причому число 

Q(ε) залежить від довжини планового періоду Т. 

Зрозуміло відмінність слабкої магістралі від ма- 
гістралі: у визначенні останньої явно потрібно, щоб 
близькість оптимальних траєкторій до променю   
могла порушуватися лише на початку та наприкінці 
планового періоду, тоді як у визначенні слабкої магі- 
стралі обмежується лише кількість таких порушень. 
Магістраль є слабкою магістраллю: досить покласти ( ) = ( ) + ( ). 

На сьогодні існує велика наукова література, яка 
присвячена дослідженню магістрального ефекту для 
різних моделей економічної динаміки [2; 3]. 

Розглянемо екстремальну задачу безпосереднього 
динамічного аналога моделі Леонтьєва. Ця конструк-
ція є спрощенням моделі, розглянутої М. Мориши-
мою, а доказ теореми про магістралі є виправленим 
доказом Моришими [3, c. 194]. (М. Блауг взагалі ро-
бить наголос: «Слід відмітити, що значна частина 
книги М. Моришими присвячена доказу обґрунтова-
ності того, що він називає «фундаментальною марке-
тинговою теоремою», згідно з якою норма прибутку  
у ціновому виразі позитивна у капіталістичній еконо-
міці тоді й тільки тоді, коли норма додаткової цін- 
ності, яка виражена величиною робочого часу, також 

х2

М 

х
у 

N 

х1 
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позитивна; це, як відмічає М. Моришима, є правиль-
ним математичним формулюванням, до якого фак- 
тично прагнув К. Маркс» [5, с. 267]). 

Розглядається n чистих галузей, − ×  матриця 
міжгалузевого балансу, отже для реалізації вектору ва-
лового випуску ∈  необхідно зробити витрати, що 
описуються вектором Ах. Передбачається, що валовий 
випуск , який здійснений у період [t—2, t—1], може 
бути використаний як запас сировини для виробниц-
тва в період [t—1, t]. Таким чином, приходимо до на-
ступного динамічного завдання з термінальним цільо-
вим функціоналом: max < , >, ≤ , ≥ 0, = 1,2 … , ,  (4) 

де х0 — початковий запас товарів. 
Розглянемо задачу (1) як стандартне завдання лі-

нійного програмування [11]. Розглянемо у більш до-
кладному вигляді матрицю обмежень: 

ℛ=

A   0   0  …   0   0   0
-I   A  0  …   0   0   0
0  -I  A  …   0   0   0

……….…………….
0   0   0   …   0  -I   0 .  (5) 

Тут кожен символ A, —I, 0 означає квадратну  
n x n матрицю. Вектор правої частини обмежень до- 

рівнює = ( , 0, … ,0). Вектор коефіцієнтів лінійної 
форми має вигляд = (0,0, … ,0, ). 

У матричному вигляді завдання (1) записується 
так: max < ̃, >, ℛ ≤ , ≥ 0,  (6) 

де = ( , , … ) ∈ .
Побудуємо подвійну задачу: mi < , >, ℛ ≤ ̃, ≥ 0,  (7) 

де p = (p1, p2, ... pТ). Розпишемо двоїсту задачу докла-
дніше: mi < , >; ≥ , = 1,2, … , − 1;  (8) ≥ , ≥ 0, = 1,2, … , . 

Щодо параметрів задачі (1) припускатимемо на-
ступне: A≥0, нерозкладна та примітивна; с > 0, х0 >0. 

Нехай ,  — відповідно число та правий вектор 
Фробеніуса матриці А. 

Основою доказу теореми про магістраль для мо-
делі (4) є властивість стійкості примітивних матриць. 
Тут ми переформулюємо цей факт у кількох інших  
термінах. 

Якісний опис оптимальних траєкторій у задачах 
економічної динаміки належало до випадку, коли ці-
льова функція термінальна — її значення залежить від 
стану організаційно-технологічної системи в останній 
момент планового періоду. При розгляді інтегрального 
цільового функціоналу виникають дві нові обставини. 

Перша з них пов'язана з проблемою порівняння 
цінності споживчих благ (товарів) у різні моменти 
часу. Прийнято вважати, що набір товарів х має ве-
лику цінність для споживача в даний час t = 0, ніж 
можливість отримати таку ж або навіть дещо більшу 

кількість товарів у майбутньому. В економічній науці 
проблема порівняння товарів, грошей у різні моменти 
часу вирішується за допомогою так званого коефі- 
цієнта дисконтування . Зазвичай передбачається 
β < 1, та споживча цінність набору товарів х у момент 

часу в майбутньому вважається еквівалентною спо- 
живчою цінністю набору товарів  на теперішній 
час. Зауважимо, що коефіцієнт дисконтування має 
аналогію із поняттям банківського відсотка. 

Другий аспект під час розгляду нетермінальної ці-
льової функції пов'язаний з поняттям економічного 
горизонту. Незважаючи на те, що вивчається процес 
планування на кінцевий відрізок майбутнього, проте 
не слід забувати, що за межами проміжку [0, T] сус- 
пільне виробництво має продовжувати функціонувати 
і, більш того, на момент Т має бути накопичений  
певний виробничий потенціал. Особливо це наочно 
проявляється при вивченні сукупних моделей вироб-
ництва та споживання: прагнучи максимізації спожи-
вання, можна весь виробничий потенціал «розтра-
тити» в період [0, Т] і до кінця планового проміжку Т 
опинитися ні з чим. 

Розглянемо динамічну модель Леонтьєва з нетер-
мінальною цільовою функцією та обмеженням знизу 
на випуск наприкінці планового періоду [2, с. 146]: m , ≤ , = 1,2, … , ,  (9) ≥     , ≥ 0,   = 1,2, … , , 
де > 0 — деякий заданий вектор.  

Зі змістовного погляду вектор  можна розгля-
дати як директивне планове завдання, а число α — як 

ступінь виконання цього завдання. Інша інтерпретація 
 полягає у тому, що цей вектор є як би один «комп-
лект», один бажаний набір всіх товарів у певних кіль-
костях, і завдання полягає у плануванні режиму ро-
боти організаційно-технологічної системи в такий 
спосіб, щоб до кінця планового періоду максимізувати 
число випущених комплектів. М. Блауг звертає увагу, 
що «… в системі Леонтьєва, усі фактори, які затребу-
вані для виробництва деякого блага, використову-
ються у фіксованих пропорціях, і цінність продукції 
даного сектору повністю вичерпується сукупними 
його платежами іншим секторам» [5, с. 23]. (Модель 
В. Леонтьєва (1936 р.) — балансовий аналіз, ціллю 
якого є збільшення ефективності проведення багато-
галузевого господарства, відповідає на питання, який 
обсяг продукції повинна виробляти кожна із n галузей, 
щоб такий обсяг задовольняв всі потреби у продукції, 
що виробляється. Це і є моделлю міжгалузевої еконо-
міки [Вікіпедія]). 

Нехай максимально можливе значення α у виразі 

(9) дорівнює ( ). Це означає, що максимально мож-
лива кількість «комплектів» , яка може бути випу-
щена в останньому періоді [T—1, T] відрізка часу [0, 
T], що розглядається, дорівнює ( ). 

Припустимо тепер, що нас цікавить також зна-
чення певної функції u(x1, x2, …, xТ) від векторів вало-
вого випуску у кожному періоді. Якщо при цьому по-
становка оптимізаційної задачі залишиться у формі 
виразу (9), то може виявитися, що на оптимальній  

траєкторії {x1, x2, …, xТ} значення функції u буде мало́.
Розглянемо іншу постановку оптимізаційної задачі. 
Якщо послабити вимогу на кінець планового відрізка 
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[0, T] і дозволити, щоб в останньому періоді було ви-
пущено не максимально можливе число ( ) «комп- 
лектів» , а дещо менше, наприклад , де < ( ), то 
цим ми допустимо до розгляду більше число траєкто-
рій {xі}. При цьому можливо вдасться домогтися збіль-
шення значення функцій u(x1, x2, …, xТ). Формалі- 
зуємо висловлені міркування щодо застосування до лі-
нійної функції u. 

Розглянемо довільне число μ, 0 <μ < 1, що не за-

лежить від Т. У якості α візьмемо будь-яке число, що 

відповідає умовам 0 < ≤ ( ). Позначимо через , ,  число та (правий та лівий) вектори Фробе- 
ніуса нерозкладної примітивної матриці А. 

Нехай задані вектори , , … , ∈ , які мож-
на, наприклад, трактувати як ціни на товари у відпо-
відні періоди часу. Вважаємо, що всі вони нормовані 
в такий спосіб: 〈 , 〉 = 〈 , 〉. 

Як коефіцієнт дисконтування β візьмемо число λA. 

Це зроблено, з одного боку, для спрощення більшості 
викладок, з іншого — тому що такий коефіцієнт дис-

контування є природним у нашій моделі: число  є
темпом зростання. 

Основна оптимізаційна задача, яку розглянуто, 
має такий вигляд: ∑ 〈 , 〉,≤ , ≥ 0, = 1,2, … , , ≥ ,  (10) 

де > 0, > 0,  — примитивна матриця. 
При цьому виявляється, що справедлива така 

теорема, що встановлює достатні умови існування 
магістралі розвитку організаційно-технологічної сис-
теми: за описом припущень вектор Фробеніуса хА 
матриці А є магістраллю для задачі (10). (Теорема 
Перрона—Фробеніуса (1912 р.) — теорема, що описує 
деякі властивості спектру додатних та невідємних 
квадратних матриць, одним із тверджень до яких є: 
існує власний вектор, що відповідає додатному числу 
та має строго додатні координати (Вікіпедія). Резуль-
тати теореми доволі часто використовуються у матема-
тичній економіці при досліджені моделі Леонтєва та 
ін.). Її доказ наведено С. Ашмановим як вирішення 
задачі лінійного програмування [4, с. 155-156]. 

Наданий у даній роботі матеріал слугував теоре-
тичним підґрунтям для економіко-математичного мо-
делювання оптимального процесу функціонування ор-
ганізаційно-технологічної системи з випуску високо-
технологічної продукції (внутрішньогосподарська фір-
ма «Електрон») на ПАТ «Одеський завод радіально-
свердлильних верстатів» — оброблюваних центрів мо-
делі ОС-1000ПМФ4 і гнучких виробничих модулів 
ГПМ-400ПМФ4. Консалтинговий проєкт було здійс-
нено у межах передпланових досліджень проєкту тех-
нологічної модернізації основного виробництва цього 
підприємства з переходом на випуск сучасних метале-
вооброблювальних систем за допомогою програмного 
забезпечення LP83 [14—17]. 

Різні компоненти оцінки проєкту зі створення 
організаційно-технологічної системи взаємопов’яза-
них електронних таблиць, набір яких водночас є єди-
ною базою даних, на основі якої можуть бути сформо-
вані різні конкретні моделі (системи моделей) (рис. 2), 
у яких представлено: І — множина найменувань ре_ 
сурсів; J — сукупність нових технологій; технологічна 
матриця Т, яка дозволяє описувати різні умови одер-
жання доступу до ресурсів та їх використання, а також 

процесу виробництва (технологічної переробки) та ре-
алізації продукції; матриця А, яка описує ринки про-
дукції, сировини та матеріалів, нових технологій, тру-
дових ресурсів; матриці Z та L, які визначають систему 
економічних характеристик умов виробництва та реа-
лізації продукції, сюди можуть входити поточні ви- 
робничі витрати на діючих технологіях, аналогічні 
проєктні показники нових технологій, що вводяться, 
питомі капітальні вкладання та можливі ціни сиро-
вини та матеріалів у постачальників; N, P — наймену-
вання внутрішньовиробничих постачальників матеріа-
лів та споживачів готових виробів; транспортні фак-
тори відображені в наборі таблиць, склад яких може 
змінюватись у залежності від постановки задачі; вид 
транспорту характеризується матрицею відстаней S, 
яка описує мережу (у мережній чи матричній формах), 
та матрицею формування тарифів (наприклад, в за- 
лежності від дальності перевезень). 
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Рис. 2. Інформаційна модель виробничої задачі 
організаційно-технологічної системи 

Представлено авторами. 

Така структуризація інформаційної моделі дозво-
ляє готувати інформацію в змістовій формі, легко пе-
ребудовувати модель безпосередньо у ході розрахунків 
з урахуванням усіх змін, необхідних з точки зору ко-
ристувача. Алгоритм перетворення систем даних ін- 
формаційної моделі в стандартний формат оптиміза-
ційних пакетів дозволяє вирішувати проблему одер-
жання оптимальних рішень системи взаємопов’язаних 
задач: технологічної —виробничої — виробничо-транс-
портної на одній базі даних. 

Процес перетворення змістової інформації та  
формування її в форматі МРS з метою оптимізаційних 
пакетів вимагає уваги через велику кількість логічних 
операцій. Розроблений алгоритм та комплекс програ-
много забезпечення дозволяє автоматизувати цей про-
цес. Вони володіють досить високою ефективністю. 
Наприклад, в моделі технологічної задачі заготівель-
ного виробництва верстатобудівельного підприємства 
(27 обмежень та 31 змінна) формування МРS-файла 
для їх рішення відбувається приблизно за 1—2 хви-
лини, а вирішення на комп’ютері типу ІВМ РС за 2—
5 хвилин. 

Інтерфейс, який використовується, дозволяє пе-
редавати інформацію від ІВМ РС на обчислювальну 
машину і навпаки. Завдяки цьому система моделей і 
комплекс програмного забезпечення перетворюється в 
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засіб ухвалення оперативного рішення, що дуже важ-
ливо в динамічних умовах переходу до дійсно ринкової 
економіки, де ведуче місце займають високотехноло-
гічні виробництва. 

Висновки. Зроблена спроба математичного об- 
ґрунтування створення, функціонування та розвитку 
організаційно-технологічних систем у високотехноло-
гічному виробництві на основі використання магіст-
ральної теорії за допомогою моделі Леонтьєва та рі-
шення задачі лінійного програмування з практичною 
апробацією на конкретному машинобудівному під- 
приємстві. Сьогодні великий інтерес викликають  
внутрішні якості організаційно-технологічних систем, 
які включають у своєму складі можливості вибору пра-
вильного шляху розвитку, протистояти нестабільним 
коливанням; визначати ступінь узгодженості функціо-
нування окремих підсистем та інші характеристики, 
що дозволить організаційно-технологічній системі ру-
хатись найбільш ефективним шляхом. Деякі з таких 
характеристик закладаються у систему ще на перед-
плановій стадії формування її структури та їх зміна 
пов’язана з достатньо великими інвестиціями. Інші 
можуть у визначеному ступені змінюватися та удоско-
налюватися у відповідності з очікуваннями майбутніх 
періодів. 
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Вступ. Загальні теоретичні та методологічні про-
блеми забезпечення економічної безпеки досить ши-
роко досліджуються вітчизняними вченими, серед 
яких слід відзначити таких фахівців, як О. Ареф’єва, 
А. Барановський, В. Геєць, М. Кизим, О. Ляшенко, 
С. Пирожков та ін. Проте, незважаючи на вагомий на-
уковий доробок у цій сфері та зважаючи на багатопла-
новість і зростаючу вагомість даної проблеми в сучас-
них умовах господарювання, питання поглиблення  
теоретичних та практичних аспектів формування на-
лежного рівня економічної безпеки вітчизняних під- 
приємств й надалі потребують посиленої уваги. 

О. Ареф’єва зазначає, що «економічна безпека 
підприємства є комплексним поняттям і пов'язане не 
тільки з внутрішнім станом самого підприємства, а й 
з впливом зовнішнього середовища та із суб'єктами, з 
якими підприємство вступає у взаємодію» [1]. 

А. Барановський зазначає, що економічна без-
пека являє собою якість фінансових інструментів і по-
слуг, що запобігає негативному впливу можливих про-
рахунків і прямих зловживань на фінансовий стан на-
явних та потенційних клієнтів, а також гарантує (у разі 
потреби) повернення вкладених кошті [5].  

В. Геєць, М. Кизим розглядають економічну без-
пеку підприємства, як « … стан захищеності життєво 
важливих інтересів підприємства від реальних і потен-
ційних джерел небезпеки чи економічних загроз» [8]. 

О. Ляшенко розглядає економічну безпеку під- 
приємств як один із елементів захисту національної 
економіки. При цьому він виділяє завдання, що по-
винні розв'язуватися на кожному рівні забезпечення 
економічної безпеки, у тому числі й на рівні підпри-
ємства [18]. 

На думку С. Пирожкова, економічна безпека — 
це сукупність умов, за яких країни зберігають свої еко-
номічні інтереси; задовольняють у довгостроковому 
періоді потреби суспільства і держави; генерують ін-
новаційні зрушення в економіці з метою забезпечення 
стабільного економічного розвитку; протистоять зов-
нішнім економічним загрозам та повністю використо-
вують національні конкурентні переваги у міжнарод-
ному поділі праці [22].  

Є. Олейников визначає економічну безпеку під- 
приємства як стан найбільш ефективного викорис-
тання ресурсів для запобігання загрозам і забезпе-
чення стабільного функціонування підприємства на 
теперішній час і в майбутньому [21, с. 54]. При цьому 
автор зауважує, що для забезпечення економічної без-
пеки підприємства недостатньо буде тільки ефектив-
ного використання ресурсів. Є ще ряд інших складо-
вих діяльності, які мають суттєвий вплив на процес 
гарантування безпеки.  

А. Кирієнко трактує економічну безпеку підпри-
ємства як стан оптимального для підприємства рівня 
використання його економічного потенціалу, за якого 
реальні та / або можливі збитки виявляються нижчими 
за встановлені підприємством межі [14, с. 5]. В цьому 
визначенні сумнівним є критерій визначення рівня 
безпеки — збитки. Підприємство у своїй діяльності по-
винно орієнтуватися на прибуток, а не збиток. І недо-
отримання першого також може визначатися як за-
гроза економічному становищу, а не його безпека. 

Значний внесок у вивчення загроз економічній 
безпеці на мікрорівні і механізмів забезпечення еко-
номічної безпеки підприємств внесли такі вітчизняні 
вчені, як  Бланк, Н. Бабіна, Л. Донець, Т. Коритько, 
В. Пономарьова, А. Шатохін та ін.  

На думку Л. Донець, механізм управління еконо-
мічною безпекою представляє собою набір засобів, ор-
ганізацію їх використання і контролю для досягнення 
високого рівня економічної безпеки підприємства 
[11]. 

Під організаційно-економічним механізмом слід 
розуміти різнорівневу ієрархічну систему основних 
взаємозв’язаних між собою елементів та їх типових 
груп (суб’єктів, об’єктів, принципів, методів та інстру-
ментів), у ході і під впливом яких гармонізуються еко-
номічні відносини між всіма елементами системи.  
Оскільки будь-який механізм є складною структурою 
взаємопов’язаних та взаємодіючих економічних еле-
ментів, процесів та явищ, що забезпечують процес до-
сягнення мети, необхідним є визначення його чіткої 
структури, що реалізуватиме визначені механізмом 
функції [27]. 
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А. Шатохін і Т. Ігнашкіна стверджують, що меха-
нізм економічної безпеки — це «система, яка склада-
ється із суб’єкта та об’єкта управління, що використо-
вують різноманітні методи, важелі, засоби, ресурси 
для своєчасного вирішення комплексу завдань із ме-
тою захисту, підтримання та покращення господарсь-
кої діяльності в умовах постійної зміни зовнішнього 
середовища» [26, с. 401].  

На думку Н. Бабіної [3, с. 68] і В. Пономарьова 
[23], «механізм забезпечення економічної безпеки під-
приємства розглядається як сукупність управлінських, 
економічних, організаційних, правових і мотивацій-
них способів гармонізації інтересів підприємства з ін-
тересами суб’єктів зовнішнього середовища, за допо-
могою чого з урахуванням особливостей діяльності 
підприємства забезпечується одержання прибутку, ве-
личина якого достатня для перебування підприємства 
в економічній безпеці».  

Як зазначає І. Бланк, структура механізму управ-
ління безпекою підприємства охоплює «системи дер-
жавного нормативно-правового регулювання, ринко-
вого та внутрішнього механізму регулювання фінансо-
вої безпеки підприємства, системи методів та інстру-
ментів управління фінансовою безпекою підприєм- 
ства» [4]. 

Віддаючи належне значному науковому доробку 
вчених, варто зазначити, що залишаються не повністю 
розкритими питання щодо забезпечення економічної 
безпеки підприємств та формування ефективного ме-
ханізму забезпечення економічної безпеки підприєм- 
ства.  

Постановка завдання. Метою статті є теоретичне 
обґрунтування складових механізму забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства. 

Методологія. У дослідженні теоретичних аспектів 
механізму забезпечення економічної безпеки підпри-
ємства були застосовані наступні методи: узагаль-
нення, систематизації, діалектичний й абстрактно-ло-
гічний; при проведенні аналітичного дослідження 
щодо класифікації загроз економічної безпеки підпри-
ємства були застосовані метод групування, аналізу та 
синтезу, графічний та економіко-статистичний. Для 
обґрунтування складових механізму забезпечення  
економічної безпеки підприємства було застосовано  
абстрактно-логічний метод. Для визначення процесу 
забезпечення відповідного рівня економічної безпеки 
підприємства використано системний підхід. 

Результати дослідження. Економічна безпека під-
приємства — це стан захищеності від небажаних змін 
(загроз); ефективне використання ресурсів для запобі-
гання загрозам; система і наявність конкурентних пе-
реваг, що дозволяють досягти головних цілей підпри-
ємства; здатність до відтворення та забезпечення жи-
вучості фірми незалежно від нестабільності зовніш-
нього і внутрішнього середовища; створення умов і за-
безпечення стабільного функціонування, прогресив-
ного науково-технічного і соціального розвитку, за-
безпечення фінансово-комерційного успіху. 

Слід зазначити, що «адаптація підприємства до 
конкурентного середовища потребує постійного забез-
печення економічної безпеки і управління фінансовою 
стійкістю на підставі підтримання виробничої, фінан-
сової рівноваги, стабільної платоспроможності, креди-
тоспроможності та його інвестиційної привабливості» 
[2]. 

Для забезпечення економічної безпеки підприєм-
ства необхідно розуміти, що являють собою ризики  
і загрози економічній безпеці підприємства, які вини-
кають ризики і загрози в процесі функціонування під-
приємства, визначити в чому полягає різниця між 
цими поняттями і які існують заходи протидії.  

У науковій літературі існує багато визначень тер-
мінів: «загроза економічній безпеці», «загроза безпеці 
підприємництва», «загроза безпеці підприємства», які 
можна інтерпретувати по-різному, а можна сприймати 
як синоніми. Якщо провести ранжування термінів, то 
на першому місці слід поставити термін «загроза еко-
номічній безпеці», який визначає негативний вплив на 
будь-яку економічну діяльність. «Загроза безпеки під-
приємництва» має на увазі створення таких умов, при 
яких неможливе створення нових або диверсифікація 
існуючих підприємств, що може бути відображено в 
кредитно-грошовій політиці держави або в Податко-
вому кодексі. Загроза безпеки підприємства може про-
являтися в появі таких умов, при яких ускладнена по-
точна діяльність у будь-якій галузі чи навіть конкрет-
ного підприємства. Проведемо аналіз визначень тер-
міну «загроза».  

Перша точка зору безпосередньо не пов'язує за-
грозу з нанесенням шкоди, а лише виявляє протиріччя 
між цілями і можливостями їх досягнення, з одного 
боку, і станом зовнішнього середовища і архітектури 
підприємства — з іншого [9; 19].  

Друга точка зору визначає результат дії загрози, 
тому що фіксує її наявність тільки після нанесення 
збитку підприємству [20].  

Третя точка зору зазначає, що загроза не обов'яз-
ково призводить до наслідків у вигляді порушення  
функціонування підприємства і нанесення збитку [6; 
12].  

Кожне підприємство більшою чи меншою мірою 
піддається впливу ризиків і загрозам економічної без-
пеки з боку різних джерел виникнення (рис. 1). 

Таким чином, під загрозою пропонується розу-
міти можливість несприятливого впливу на стан або 
результати діяльності підприємства.  

Поняття загрози в економічній безпеці категорі-
ально тісно пов'язано з поняттям ризику.  

У словнику ризик визначається як «можливість 
того чи іншого результату від прийнятого господар-
ського рішення або досконалого дії» [7]. З цього ви-
значення випливає, що ризик може виникати тільки в 
ситуації прийняття рішення. 

М. Куркін визначає ризик як можливу небезпеку 
втрат [17]. В. Дикань вважає, що ризик — ймовірність 
виникнення обставини, здатного викликати небезпеку 
[10]. Тобто в цих визначеннях ризик пов'язаний з не-
гативними наслідками і носить імовірнісний характер. 
Схожої думки дотримується М. Рудніченко і визначає, 
що ризик — можлива небезпека невдачі дій, що вжи-
ваються або ж дії, пов'язаної з такою небезпекою [24]. 
Дані визначення характеризують ризик як категорію, 
виключно негативних наслідків.  

На думку І. Сахарцева [25], ризик — це попередня 
оцінка можливого успіху, який формується на стадії 
організації або планування будь-якої комерційної опе-
рації. Також ризик — небезпека можливих втрат, що 
випливає зі специфіки тих чи інших явищ природи  
і видів діяльності. Кількісно ризик характеризується 
суб'єктивною імовірною оцінкою, тобто очікуваної,  
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Рис. 1. Класифікація загроз економічної безпеки підприємства 

величиною доходу від конкретного вкладення капі-
талу. На думку Т. Щербакової [13], ризик визначається 
як імовірність настання несприятливого результату 
(реалізації загрози). Тобто, ризик — це ймовірність, 
яка може привести до негативного результату. При 
цьому, за [16], економічний ризик — це усвідомлена 
небезпека дії або бездіяльності в різних варіантах еко-
номічної поведінки, що втягне за собою можливі 
втрати. У даному випадку ризик пов'язаний з небезпе-
кою і можливими втратами. 

Аналіз існуючих понять «ризику» дозволив зро-
бити наступні висновки. Поняття ризик має кілька 
значень. По-перше, ризик — це ймовірність відхи-
лення фактичного результату від очікуваного. По-
друге, ризик може бути чинником, який може при- 
вести до відхилення від очікуваного результату. По-
третє, окремим випадком такого ризику є фактор, 
який може привести до суто негативних наслідків. З 
усіх перерахованих значень поняття ризик як фактор, 
який може привести до відхилення від очікуваного ре-
зультату, є найближчим до поняття загроза. В цілому, 
загроза — це явище, яке за певних умов може реалізу-
ватися і завдати шкоди інтересам. Ризик — широка ка-
тегорія і, в залежності від виду ризику, може нести по-
зитивні і негативні наслідки.  

Забезпечення економічної безпеки має відбува-
тися за допомогою механізму забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства. Так, А. Козаченко, В. По-
номарьов та А. Ляшенко [15] розглядають механізм за-
безпечення економічної безпеки в контексті системи 
пріоритетних інтересів підприємства. Запропоноване 
цими фахівцями трактування структури механізму за-
безпечення економічної безпеки, що включає кілька 
блоків, безумовно, цікаве, але не позбавлене дискусій-
ного характеру.  

Таким чином, ключовим методологічним інстру-
ментом при реалізації процесу забезпечення відповід-
ного рівня економічної безпеки підприємства є сис- 
темний підхід, який виступає домінантою при форму-
ванні механізму забезпечення економічної безпеки 
підприємства.  

Механізм забезпечення економічної безпеки під-
приємства — це структурно взаємопов'язана сукупність 
заходів і способів, що підсилюють вплив на фактори, 
від стану яких залежить результативність економічної 
безпеки. Отже, структуру механізму забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства можна розглянути, як 
сукупність деяких змінних (рис. 2). 

Основне завдання механізму забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства полягає у створенні і  
реалізації умов, які забезпечують відповідний рівень 
безпеки, формують передумови для нормального  
функціонування підприємства.  

Структурні елементи механізму включають в себе 
суб'єкти та об'єкти забезпечення економічної безпеки, 
засоби та ресурси, цілі, цінності та економічні інте-
реси.  

До об'єктів механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємства відносяться:  

а) напрями діяльності підприємства (постача-
льна, виробнича, управлінська, комерційна);  

б) майно і ресурси (матеріально-технічні, фінан-
сові, інтелектуальні, інформаційні);  

в) персонал, різні структурні підрозділи, служби 
та ін.  

Суб'єктами механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємства є особи, служби і підрозділи, які 
відповідають за рівень економічної безпеки.  

До принципів функціонування механізму забез-
печення економічної безпеки підприємства відносять:  

Погрози економічної безпеки підприємства

1 за джерелами ви-
никнення 

внутрішні 

зовнішні 

2 за природою ви-
никнення 

економічні 

політичні 

соціальні 

екологічні 

3 в залежності від 
причин виник-
нення 

об’єктивні  

суб’єктивні  

4 в залежності від 
можливості про-
гнозування 

прогнозовані 

непрогнозовані 

5 в залежності від 
імовірності реалі-
зації 

реальні 

потенційні 

6 в залежності від 
обсягів збитків 

несуттєві 

значні 

катастрофічні 

знижені 

мінімальні 

7 за ступенем імо-
вірності 

завищені 

адекватні 
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Рис. 2. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства 

1) дотримання інституційно закріплених і нефор-
мальних правил і норм функціонування механізму;  

2) забезпечення балансу інтересів суб'єктів у ході
господарської, інноваційної, фінансової та інвестицій-
ної діяльності;  

3) забезпечення пріоритетів у протидії загрозам
економічної безпеки підприємства в цілому і еконо- 
мічним інтересам їх суб'єктів;  

4) паритетність децентралізованого та централі-
зованого управління ресурсами і засобами забезпе-
чення економічної безпеки на підприємстві;  

5) комплексність реалізації механізмів, заходів
щодо зниження ризиків економічної безпеки підпри-
ємства.  

Функціональні елементи механізму забезпечення 
економічної безпеки підприємства пов'язані з норма-
тивно-правовим регулюванням, оцінкою та моніто- 
рингом економічної безпеки підприємства, розробкою 
стратегії розвитку, коротко- і середньострокових про-
гнозуванням.  

Механізм забезпечення економічної безпеки під-
приємства виконує ряд важливих функцій, серед яких 
можна виділити захисну, регулятивну, превентивну 
(попереджувальну), інноваційну та соціальну. 

Забезпечення економічної безпеки підприємства 
слід розглядати як безперервний у часі процес, який 
заснований на системному моніторингу індикаторів 
економічної безпеки, що дозволяє отримати об'єк- 
тивну оцінку стану економічної безпеки підприємства 
і застосовувати відповідні механізми її забезпечення. 

Висновки. При побудові механізму забезпечення 
економічної безпеки необхідно враховувати всі мож-
ливі фактори. З метою протидії загрозам економічної 
безпеки підприємства і забезпечення стабільного  
функціонування підприємства, необхідно не тільки 
створити механізм, а й забезпечити його раціональне 
функціонування. 

Таким чином, механізм забезпечення економіч-
ної безпеки підприємства передбачає досягнення  
ефективних параметрів функціонування, збереження 

виробничого і кадрового потенціалу, створення під- 
приємства ринкового типу, що поєднують підприєм-
ницьку діяльність з державним регулюванням, форму-
вання передумов і умов для надійного їх функціону-
вання. 

Подання механізму забезпечення економічної 
безпеки підприємства, який формується на основі на-
укових підходів і принципів з використанням фунда-
ментальних і прикладних теорій, констатує множин-
ність його елементів, доводить складність процесу за-
безпечення безпеки. У зв'язку з цим необхідний вибір 
конкретних інструментів оцінки ефективності меха- 
нізму в залежності від умов функціонування підпри-
ємства, стадії розгортання кризового процесу та ре- 
сурсного потенціалу підприємства, що є напрямком 
подальших досліджень.  
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ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ 
РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ 

 
Вступ. Для забезпечення ефективного управління 

діяльністю підприємств сфери зв’язку вирішальне зна-
чення мають знання та вміння ведення діяльності на 
новітньому технологічному та менеджерському рівні з 
високою продуктивністю праці, наданням високоякіс-
них послуг для забезпечення власної надійної ніші на 
внутрішніх та зовнішніх ринках. Вдосконалення уп-
равління на всіх рівнях є величезним резервом підви-
щення ефективності діяльності підприємств, а якість 
управління у кінцевому рахунку визначається прийня-
тими оперативними, плановими та організаційними 
рішеннями. Саме рішення є «продуктом» управлінсь-
кої праці. Оскільки будь-яке рішення спрямоване на 
подолання проблемної ситуації, яка виникає в діяль-
ності підприємств сфери зв’язку, саме його вчасне 
прийняття та реалізація забезпечить стале функціону-
вання і розвиток підприємств даної сфери. Постійне 
покращення цього процесу прийняття управлінських 
рішень сприятиме підвищенню якості управлінської 
діяльності та ефективності підприємств у цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато- 
значність поняття «рішення» слід враховувати і при 
визначенні категорії «управлінське рішення». Управ- 
лінське рішення — це найважливіший елемент управ-
ління будь-якого керівника, тому багато вчених при-
діляли цьому питанню значне місце у своїх наукових 
працях [1]. 

На думку О. Кузьміна, управлінське рішення — 
це результат альтернативної формалізації економіч-
них, технологічних, адміністративних, соціально-пси-
хологічних методів менеджменту, на основі якого ке-
руюча система організації безпосередньо впливає на 
керовану [10].  

М. Виноградський і А. Виноградська вважають, 
що управлінське рішення — це підсумок попередньо 
обдуманої мети та засобів її досягнення [4].  

На думку Д. Дерлоу, рішення — це пункт, у якому 
вибір робиться між альтернативами й, як правило,  
можливостями, що конкурують [6]. Наявність можли-
вості вибору між альтернативами в процесі прийняття 
рішення, на наш погляд, безперечна, однак конкуру-
ючі можливості є несистематичними і мають імовір- 
нісний характер. 

Н. Мала й І. Проник наполягають, що «управ- 
лінське рішення, як і будь-яке рішення, є результатом 
розумово-психологічної, творчої діяльності керівника, 
продуктом управлінської праці, а його прийняття — це 
процес, котрий зумовлює появу цього продукту» [14].  

Категорія управлінське рішення має багатоаспект-
ний зміст. У широкому смислі термін управлінське рі- 

шення можна розуміти як концентрований вираз про-
цесу управління на його заключній стадії, як команду, 
що надходить від управляючої підсистеми до керова-
ної і підлягає виконанню. Управлінське рішення має 
соціально-економічну природу. Воно зв'язано з діяль-
ністю людини, яка керує іншими людьми і викорис-
товує при цьому всі свої здібності, вміння, знання та 
навички. Разом з тим, деякі теоретико-методичні та 
практичні аспекти розробки та прийняття управлінсь-
ких рішень підприємств зв’язку залишаються фраг- 
ментарно дослідженими. Тому для побудови цілісного 
процесу розробки та прийняття управлінських рішень 
підприємств зв’язку потребує подальших досліджень 
даних питань. 

Метою статті є узагальнити теоретичні основи  
розробки та прийняття управлінських рішень підпри-
ємств зв’язку та обґрунтування практичних рекомен-
дацій щодо її модернізації, з урахуванням особливос-
тей стратегічного планування та психологічних аспек-
тів цього процесу. Систематизувати практичні здо- 
бутки процесу розробки та прийняття управлінських 
рішень з урахуванням особливостей діяльності підпри-
ємств зв’язку. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Від-
повідно до Закону України «Про зв’язок» підприєм- 
ство зв'язку — підприємство, що здійснює свою госпо-
дарську діяльність для забезпечення функціонування 
засобів, споруд та мереж зв'язку з метою надання по-
слуг зв'язку або в установленому законодавством Ук-
раїни порядку надає послуги зв'язку [11]. 

Основними принципами діяльності підприємств 
зв'язку є: [11] 

1) доступ споживачів до загальнодоступних по- 
слуг зв’язку, які необхідні їм для задоволення власних 
потреб, участі в політичному, економічному та гро-
мадському житті; 

2) взаємодія та взаємозв'язаність телекомуніка-
ційних мереж для забезпечення можливості зв'язку 
між споживачами всіх мереж;  

3) забезпечення сталості телекомунікаційних ме-
реж і управління цими мережами з урахуванням їх  
технологічних особливостей на основі єдиних стан- 
дартів, норм та правил;  

4) державна підтримка розвитку вітчизняного ви-
робництва технічних засобів зв’язку;  

5) заохочення конкуренції в інтересах споживачів 
послуг зв’язку;  

6) збільшення обсягів послуг зв’язку, їх переліку 
та утворення нових робочих місць;  



СУХАЧОВА О. О. 

  2022/№1  71 

7) впровадження світових досягнень у сфері
зв’язку, залучення, використання вітчизняних та іно-
земних матеріальних і фінансових ресурсів, новітніх 
технологій, управлінського досвіду;  

8) сприяння розширенню міжнародного співро-
бітництва у сфері зв’язку та розвитку глобальної теле-
комунікаційної мережі;  

9) забезпечення доступу споживачів до інформа-
ції про порядок отримання та якість послуг зв’язку;  

10) ефективність, прозорість регулювання у сфері
зв’язку. 

Для визначення напрямів та шляхів подальшого 
розвитку підприємств зв'язку важливо враховувати їх 
особливості, які впливають на виробництво та спожи-
вання їх послуг, та певною мірою визначають їх влас-
тивості. Однією з особливостей підприємств зв'язку, 
яка впливає на підприємства є створення сприятливих 
умов діяльності у сфері зв’язку з урахуванням особли-
востей технологій та ринку зв’язку економічної діяль-
ності підприємств зв'язку та експлуатацію засобів та 
систем зв'язку. Споживчою вартістю кінцевого резуль-
тату діяльності підприємств зв'язку є корисний ефект, 
який отримується у процесі передавання інформації. 

Наслідком цієї особливості є: 
— невідокремленість процесу виробництва від 

процесу споживання; 
— участь споживача у виробничому процесі; 
— незначна частка матеріальних витрат у загаль-

ній сумі виробничих витрат (3-5%), внаслідок прак- 
тичної відсутності витрат на сировину та матеріали, а 
також відсутності потреби у великих складських при-
міщеннях для зберігання сировини та готової продук-
ції; 

— специфічні вимоги до якості послуг; 
— нерівномірність надходження навантаження 

(вимог на надання послуг зв'язку) з боку населення та 
підприємств на протязі року, місяця, тижня, доби; 

— одночасне виконання підприємствами зв'язку 
функцій виробництва та реалізації послуг. 

Розкриємо ці особливості дещо докладніше. Од-
нією з особливостей діяльності підприємств зв'язку є 
невідокремленість у часі процесів виробництва і спо-
живання послуг. Особливо чітко це простежується у 
підприємствах телефонного зв’язку, де сам процес пе-
редавання телефонного повідомлення (інформації)  
і процес виробництва відбувається за участю спожи-
вача і без нього неможливий. Звідси випливають спе-
цифічні вимоги до діяльності підприємств зв'язку, яка 
повинна забезпечувати максимальне наближення за-
собів зв’язку до споживачів, збільшення щільності ме-
режі пунктів зв’язку. 

Тісно пов’язана з попередньою наступна особли-
вість діяльності підприємств зв'язку, яка полягає у 
тому, що процес передавання інформації завжди є 
двобічним, оскільки відбувається між відправником  
і одержувачем інформації. Оскільки необхідність у пе-
редаванні інформації може виникнути між абонен-
тами, які знаходяться в будь-яких точках країни чи 
світу, це потребує створення надійної, стійкої, розви-
неної мережі зв’язку, що поєднує всі населені пункти 
між собою. 

Вимоги наведених вище особливостей діяльності 
підприємств зв'язку привели до того, що їх розміщено 
на території країни так, що вони обхвачують прак- 
тично усі населені пункти і створюють єдину мережу 
зв’язку країни. Ця мережа складається з різноманітних 

лінійних і станційних споруд, поєднаних між собою 
лініями і каналами, які взаємодіючи, забезпечують 
двобічний процес передавання інформації. При цьому, 
в залежності від характеру інформації, що передається, 
схеми побудови мережі зв’язку, технології вироб- 
ництва у створенні кінцевої послуги можуть приймати 
два, три і більш операторів, які до того ж можуть мати 
різну відомчу приналежність. Тобто, як правило, під-
приємства зв’язку, що беруть участь у процесі переда-
вання інформації, не завжди є єдиним виробником 
цієї послуги. 

Специфіка діяльності підприємств зв'язку, яка 
полягає у тому, що виробничий процес не закінчу-
ється в межах одного підприємства, а в створенні кін-
цевої послуги приймають участь декілька організа-
ційно та фінансово відокремлених підприємств  
зв'язку, які виконують різні технологічні операції в 
процесі надання послуги користувачам, потребує чітко 
організованої системи взаємодії усіх учасників про-
цесу виробництва послуг зв’язку. З техніко-техноло- 
гічної точки зору ця особливість підприємств зв'язку 
потребує єдності побудови мережі зв’язку, наявності 
ефективного техніко-технологічного механізму вико-
ристання сполученого обладнання, дотримання єди-
них правил технічної експлуатації тощо. З економічної 
точки зору — наявності умов для справедливого еко-
номічного партнерства операторів, що взаємодіють у 
процесі надання послуг, яке забезпечує їхні комер-
ційні інтереси в умовах ринкових відносин. Ці умови 
повинен створювати господарський механізм управ-
ління підприємствами зв'язку. 

Невідокремленість у часі процесів виробництва  
і споживання послуг призводить до того, що послуги 
незадовільної якості, які є наслідком певних порушень 
у роботі підприємства, не можуть бути усунені у про-
цесі поточного контролю якості, та обов’язково при-
йдуть до споживача. Одночасно, невідповідність яко-
сті послуг вимогам може не тільки лишити послугу її 
корисності, але й спричинити шкоду, яка за своїми 
наслідками може значно перевищити вартість самої 
послуги. Тому саме забезпеченню високої якості по- 
слуг підпорядкована більшість заходів у сфері розвитку 
підприємств зв'язку, уся система їх експлуатаційної та 
економічної роботи. Нерівномірність надходження ви-
мог на надання послуг зв'язку від населення та під- 
приємств на протязі року, місяця, тижня, доби, з од-
ного боку, та нормовані вимоги до якості послуг при-
зводять до необхідності створення певних резервів ви-
робничих потужностей підприємств зв'язку, розрахо-
ваних на обслуговування споживачів [19-20] у періоди 
найбільшого навантаження. У періоди спаду наванта-
ження ці виробничі потужності не застосовуються, що 
знижує ефективність їх використання та, як наслідок, 
знижує економічну ефективність діяльності підпри-
ємств зв'язку. Ці обставини потребують спеціальних 
організаційно-технічних заходів з боку підприємств 
зв'язку, з метою усунення негативних для них наслід-
ків нерівномірності надходження вимог на надання 
послуг зв'язку. 

Одночасне виконання підприємствами зв'язку 
функцій виробництва та реалізації послуг призводить 
до появи та використання, двох понять відносно кін-
цевого результату діяльності підприємств зв'язку — 
продукція та послуга, як два боки однієї медалі. З боку 
підприємства кінцевий результат його діяльності роз- 
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глядається як продукція, а з боку споживача — по- 
слуга. 

З урахуванням особливостей діяльності підпри-
ємств зв'язку можна виділити наступні основні влас-
тивості послуг зв'язку як кінцевого результату їх функ-
ціонування: 

— невідчутність — послугу неможливо побачити, 
спробувати, почути до часу її отримання; 

— невідокремленість від джерела — послуга не- 
відокремлена від свого джерела, чи то людина, чи ма-
шина, в той час як товар у матеріальному вигляді існує 
незалежно від присутності або відсутності його дже-
рела; 

— несхоронність — послугу не можливо зберігати; 
— мінливість якості — якість послуг коливається 

у великих межах. 
Управління підприємством повинно здійснюва-

тися так, щоб всі зміни, що відбуваються на підпри-
ємстві, в його технологічному комплексі, виробничій, 
інноваційній, організаційній і управлінській діяльно-
сті дозволяли зберігати і покращувати рентабельність 
і стабільність, а також інші характеристики, які відпо-
відають його розвитку [3]. Саме такий підхід до управ-
ління підприємством найбільше відповідає особливо-
стям діяльності підприємств галузі зв’язку. 

Для діяльності підприємств зв’язку важливою є 
ефективна діяльність, про що свідчить рівень її рента-
бельності та прибутковості. Основою підвищення при-
бутковості підприємств є розробка, прийняття та реа-
лізація раціональних управлінських рішень. Для підго-
товки таких рішень доцільно використовувати відпо-
відні методи та способи, враховуючи особливості та 
умови діяльності, наявність інформації, потреби під- 
приємства. Саме ці ознаки визначають зміни у техно-
логії прийняття управлінських рішень для підприємств 
зв’язку. 

Так, в умовах визначеності, коли існує велика  
кількість достовірної інформації про стан діяльності  
і можна передбачити подальший розвиток діяльності 
того чи іншого підприємства, слід використовувати 
такі методи розробки та обґрунтування рішень, які 
враховують велику кількість факторів впливу на ви- 
робництво і вимагають достатній обсяг інформації про 
стан діяльності підприємства. До таких методів нале-
жать методи математичного програмування, статис- 
тичні методи та методи прогнозування. 

Але умови, в яких функціонують підприємства 
зв’язку, не можна назвати умовами визначеності. Це 
умови ризику, а в окремих випадках, і умови невизна-
ченості. Відсутня необхідна, достовірна та своєчасна 
інформація, неможливо передбачити розвиток подій 
не тільки на рівні окремого підприємства, а й на рівні 
галузі, а, отже, не можна застосовувати кількісні ме-
тоди і робити точні розрахунки, приймаючи ті чи інші 
рішення. 

У таких умовах дуже складно розробити вива-
жене, обґрунтоване рішення, що і може бути причи-
ною негативних наслідків діяльності. Тому постає пи-
тання, яким чином поєднати існуючі методи розробки 
рішень, щоб прийняти раціональне рішення в сучас-
них умовах. 

В умовах ризику та невизначеності доцільно за-
стосовувати методи стохастичного моделювання. Але 
для цього необхідні спеціальні знання, якими, як пра-
вило, не володіють спеціалісти підприємств зв’язку.  
Це є основною причиною неможливості використання 

складних математичних методів та моделей. Тому не-
обхідно застосовувати простіші методи, які б не вима-
гали додаткових знань, були зручні у використанні  
і давали можливість розробляти раціональні рішення.  

Найкращий метод, який може використовуватися 
в умовах ризику та невизначеності для розробки 
управлінських рішень, є системний аналіз, який пе-
редбачає синтез ідей і принципів теорії управління 
підприємством. Цей метод дає можливість розв’язу-
вати задачі, поєднуючи кількісні та евристичні методи 
прийняття управлінських рішень. Таке поєднання до-
зволяє спочатку зробити якісну характеристику про-
блеми, а потім за допомогою відповідних кількісних 
методів провести аналіз і прийняти рішення. З іншого 
боку, системний аналіз створює умови для системати-
зації наявних фактичних даних, тим самим забезпечу-
ючи керівника необхідною інформацією, якої, як пра-
вило, недостатньо для вирішення певної проблеми. 
При системному дослідженні можна поєднувати будь-
які методи. Це залежить від ситуації, людини, яка  
проводить аналіз, її знань, умінь, технічного та ін- 
формаційного забезпечення і умов діяльності. 

До того ж сама технологія прийняття управлінсь-
ких рішень також має свої особливості для підпри-
ємств зв’язку. Отже, процес розробки та прийняття 
управлінського рішення у підприємстві зв’язку вклю-
чає такі етапи [18]:  

1) аналіз ситуації;  
2) виявлення і формулювання проблем;  
3) групування проблем за їх характером і термі-

новістю;  
4) вибір альтернатив, та їх оцінка;  
5) вибір рішення;  
6) розробка плану реалізації рішення; 
7) порівняння практичних результатів здійснення 

рішення з теоретичними прогнозами. 
Окрім процесу розробки стандартних рішень у 

підприємствах зв’язку виділяють ще і процеси прий-
няття бінарних та багатокритеріальних управлінських 
рішень. У бінарному рішенні подаються дві альтерна-
тиви, які є діаметрально протилежними. Як правило, 
це конкуруючі за своїм характером альтернативи, які 
примушують до вибору «так/ні», «або/або». Ці рі-
шення відрізняються високим ступенем невизначено-
сті, що пов’язана з ними. Бінарні рішення відобража-
ють неприродній стан речей. Ця неприродність нази-
вається обмеженнями, що накладаються на вибір [15]. 

Існують причини виникнення бінарних рішень: 
1) перекладання прийняття рішень вищим керів-

никам. Підлеглі або інші особи, що бажають вплинути 
на рішення, дуже часто подають його для розгляду в 
бінарній формі. Така спроба спрямована на те, щоб 
примусити до вибору, який відповідає їх інтересам; 

2) поверхневий аналіз проблеми;  
3) нестача часу для розробки оптимального рі-

шення; 
4) оправданість бінарних рішень в окремих ви- 

падках. 
Бінарні рішення відрізняються від інших типів рі-

шень тим, що вони накладають жорсткі обмеження на 
ситуацію прийняття рішення. Протиставлення, що ви-
кликається безпосередньо природою альтернатив, 
може сприяти необ’єктивності та невірності даних. У 
будь-якому випадку керівник або колегіальний орган 
повинен прагнути змінити тип рішення з бінарного на 
стандартний. У випадку, коли бінарна постановка не- 
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обхідна, то вибір можна зробити за допомогою на- 
ступних кроків:  

1) постановка мети рішення;
2) вивчення потенційних результатів після прий-

няття та реалізації рішення;  
3) виявлення критеріїв оцінки рішення;
4) розподіл критеріїв і поєднання альтернатив;
5) визначення обмежень і їх характеру;
6) виявлення і оцінка ризику, визначення ймо-

вірності й серйозності виникнення ризику при прий-
нятті того чи іншого рішення. 

При прийнятті багатокритеріальних рішень вико-
ристовують той же метод оцінки альтернатив за бажа-
ними критеріями, що й у випадку прийняття стан- 
дартного рішення. Найбільш важлива характеристика 
одержує найвищу оцінку, а інші критерії ранжуються 
відповідно до неї. Необхідно оцінити кожну альтерна-
тиву індивідуально і порівняти її не з іншими альтер-
нативами, а з деяким ідеальним зразком. Для цього 
існують оцінки за всіма критеріями (див. таблицю). 

Таблиця 
Процес прийняття багатокритеріального рішення 

Крок 1. Постановка цілі рішення

Крок 2. 
Встановлення кри-
терій рішення 

Крок 3.
Розподіл критеріїв 

Кроки 4 і 5.  
Розробка і прийняття альтернатив 

Обмеження Альтерна-
тива 

Обме-
ження 

Так Ні

Бажані характеристики Оцінка, 
бали 

Бажані характеристики Бали

Підсумкова оцінка. Ідеаль-
ний бал (підсумкова 

 оцінка). Мінімальний бал 

Бал альтернативи. 
Мінімальний бал 

Кроки 6 і 7. Виявлення і оцінка ризику

Альтернативи 
Якщо 
Тоді 
Якщо 
Тоді 

Ймовірність

Відповідно до цього наведемо процес розробки та 
прийняття управлінських рішень для підприємств 
зв’язку (див. рисунок). 

Аналіз зовнішнього середовища разом з аналізом 
внутрішнього середовища забезпечує збір необхідної 
інформації про ситуацію та можливі проблеми, для по-
долання яких потрібно здійснювати розробку та прий-
няття управлінських рішень. Для того, щоб найбільш 
ефективно здійснити такий аналіз доцільно викорис-
товувати такі методи, як SWOT-аналіз, який дає мож-
ливість не тільки зібрати необхідну інформацію в до-
статній кількості, а й оцінити її та ситуацію як в сере-
дині підприємства, так і за його межами. 

На основі отриманої і проаналізованої інформації 
здійснюється виявлення проблеми, після чого форму-
ються критерії та обмеження, які сприяють прийняттю 
саме раціональних рішень. 

Далі за допомогою відповідних методів, які від-
повідають конкретним умовам діяльності здійсню-
ється розробка ряду рішень, а потім за допомогою 
критеріїв оцінки вибирається найкраще для даної си-
туації. Слід зауважити, це не обов’язково буде опти-
мальне рішення, але воно буде найбільш раціональне 
для конкретних умов діяльності. Після чого відбува-
ється оцінка наслідків його реалізації, а саме, як воно 
вплинуло на ситуації в середині підприємства, зо- 
крема, його прибутковість, рентабельність, продук- 
тивність праці його працівників, інноваційну ефек- 
тивність, так і на ситуацію за межам підприємства, в 
тому числі ринок послуг, цінову політику на ринку, 
залучення споживачів [21], споживчий попит на по- 
слуги тощо. 

Також важливу роль у діяльності підприємств 
зв’язку відіграють різні види ефекту. 

У науковій літературі зустрічаються різні точки 
зору щодо видів ефектів [12]: економічний, науково-
технологічний, соціальний, фінансовий, податковий, 
маркетинговий, ресурсний, екологічний, регіональний 
та етнічно-культурний. Однак основними для підпри-
ємства зв’язку, з огляду на технологічні особливості 
[22], є технічний, ресурсний, економічний та соціа-
льно-екологічний ефекти. 

Розглянемо кожний з видів ефекту та його зміс-
товне наповнення [10]:  

1. Технічний ефект відображається в ефектив-
ності прийнятих технічних рішень, які відповідають 
технологічним вимогам інноваційного розвитку під- 
приємства та сприяють його подальшому ефективному 
економічному й інноваційному розвитку.  

2. Економічний ефект, який охоплює систему по-
казників, які відображають відношення результатів  
і витрат кожного виду діяльності.  

3. Ресурсний ефект, який визначає вплив іннова-
ційних технологій на обсяги споживанні певного ре-
сурсу і подолання проблем його обмеженості або ве-
ликої вартістю.  

4. Соціально-екологічний ефект, який полягає у
визначені внеску інновацій у поліпшення життя пра-
цівників конкретного підприємства зв’язку, а також 
враховує вплив інновацій на вирішення проблем охо-
рони довкілля. 

Для прийняття ефективних рішень дуже важлива 
їх інформаційна підтримка. Процес розробки та прий-
няття рішень є, по суті, інформаційний процес, який 
базується на обробці формалізованої та неформалізо-
ваної інформації, різноманітних даних та знань. 
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Рисунок. Процес розробки та прийняття управлінських рішень для підприємств зв’язку 

Складено автором. 

Для задоволення потреб різних організаційних  
рівнів і функціональних сфер менеджменту існує п’ять 
головних типів інформаційних систем: ділово-проце-
сійні, офісні автоматизаційні, управлінські інформа-
ційні системи, системи підтримки рішення, системи 
підтримки виконання рішення [15]. 

Ділово-процесійна система — це комп’ютерно-ін-
формаційна система, що виконує щоденні поточні 
операції, необхідні для розвитку бізнесу і забезпечує 
пряму підтримку на операційному рівні організації. Ця 
система — головне джерело інформації, яка викорис-
товується іншими типами комп’ютерних систем орга-
нізацій. 

Офісна автоматизаційна система має завданням 
полегшити зв’язок і підвищити продуктивність ме- 
неджерів та офісних працівників через документи. Ця 
система селекторної інформації може також включати 
електронний календар, телеконференцію, графіки та 
інше. 

Управлінська інформаційна система — комп’ю- 
терна інформаційна система, що постачає повсяк-
денну інформацію і часто дозволяє здійснювати доступ 
до поточної та історичної інформації, потрібної ме- 
неджерам, головним чином середнього і нижчого рів-
нів. Система орієнтована на фактичні, операційні на-
прямки діяльності й особливо важлива в плануванні, 

прийнятті рішень, при контролюванні. Як правило, 
система підсумовує інформацію з ділово-операційних 
систем для підготовки поточних доповідей, які вико-
ристовуються менеджерами. 

Система підтримки рішень — комп’ютерна ін- 
формаційна система, що підтримує процес прийняття 
управлінських рішень в ситуаціях, які не досить добре 
структуровані. Такі системи загалом не вказують, які 
рішення є оптимальними. Проте вони роблять спробу 
спрямувати процес прийняття рішень у правильному 
напрямку за допомогою спеціальних заходів, які ство-
рюють умови для більш детального аналізу ситуації. 

Система підтримки виконання рішень — це 
комп’ютерна інформаційна система, що підтримує ви-
конання рішень і ефективне функціонування органі-
зації на вищих рівнях. Такі системи, головним чином, 
розроблені недавно і їх інколи називають виконавчо-
інформаційними системами. 

На відміну від систем підтримки рішень, які ма-
ють тенденцію до більш вузького використання, сис-
теми підтримки виконання рішень включають більше 
загальних комп’ютерних потужностей, телекомуніка-
цій, опцій дисплею (графіки, таблиці), які можна ви-
користовувати для вирішення багатьох проблем. Сис-
теми підтримки виконання рішень мають тенденцію 
до меншого використання аналітичних моделей, ніж 

Аналіз зовнішнього  
середовища 

Аналіз внутрішнього  
середовища 

Виявлення проблеми 

Формування критеріїв та обмежень 

Розробка рішень та їх оцінка 

Вибір рішення та його реалізація 

Оцінка впливу реалізації рішення  
на зовнішнє середовище 

Оцінка впливу реалізації рішення  
на внутрішнє середовище 

Оцінка результату реалізації рішення  
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системи підтримки рішень, отримують інформацію з 
різних джерел, дозволяють прийняти більшу кількість 
рішень з досить складних питань.   

Вибір системи інформації для підприємства зале-
жить від діючої чи проєктованої системи управління, 
а також від ступеня централізації, виду і рівня забез-
печення технічними засобами збирання, передачі і об-
робки інформації. У свою чергу, інформаційна сис-
тема активно впливає на систему управління. Це слід 
враховувати при формуванні структурних функціо- 
нальних підрозділів, розподілі чисельності апарату уп-
равління між структурними підрозділами тощо. 

Інформаційна підтримка управлінських рішень 
пройшла у своєму розвитку декілька етапів. На пер-
шому із них вважалося, що інформаційна підтримка 
рішень є необхідною умовою підвищення їх якості  
і що, чим більше інформації подається керівнику у 
підтримку рішення, яке приймається, тим якісніше 
воно має бути. Однак збільшення обсягу інформації, 
що використовується для прийняття рішень, мало 
пов’язано з підвищенням їх якості. Це пояснюється 
певною кількістю обставин [17, с. 52]. 

Коли для підтримки рішення пропонується ін- 
формація, яка дійсно потрібна для вирішення про-
блеми, але у великій кількості, вона або ігнорується 
керівником, або примушує його витрачати більше цін-
ного часу на засвоєння цієї інформації і викликає у 
нього інформаційне перевантаження. У будь-якому 
випадку це негативно впливає на якість рішення. 
Якщо ж до того у всьому обсязі цієї інформації є ще й 
така, яка немає відношення до проблеми, що часто 
трапляється на практиці, то це створює зайвий надли-
шок інформації, який ніяк не сприяє підвищенню 
якості рішення, а скоріше її знижує. 

На другому етапі інформаційної підтримки 
управлінських рішень стали вважати, що ініціатива у 
підтримці рішень повинна належати керівнику з ак-
центом на проблеми та рішення більш новаторського 
характеру, які його захоплюють та цікавлять. Передба-
чалося, що керівник може проникнути в суть складної 
проблеми і на цій основі мати уявлення про необхідну 
йому інформацію. Як тільки таке уявлення у керівника 
сформувалося, він повністю готовий до засвоєння ін-
формації, яка надходить. При цьому керівник може 
розібратися в інформації, яка подається йому за його 
запитом і свідомо обмежувати свою інформаційну по-
требу в тому випадку, коли йому загрожує інформа-
ційне перевантаження. 

Але і цей підхід має недоліки. Виявляється, що 
поруч із об’єктивно необхідною для вирішення про-
блеми інформацією керівник все ж таки отримує не-
потрібні, зайві дані. У результаті і при такому підході 
зберігається можливість виникнення у нього інформа-
ційного перевантаження. 

На третьому сучасному етапі розвитку інформа-
ційної підтримки управлінських рішень почало скла-
датися уявлення про те, що акцент слід робити на за-
соби задоволення потреб в інформації кожного кон- 
кретного керівника, об’єктивно необхідній для вирі-
шення проблеми. Для знаходження оптимального рі-
шення проблеми керівнику потрібен деякий опти- 
мальний рівень кількості та якості інформації. Однак, 
поки що відсутні надійні засоби для визначення по- 
треб інформації для розв’язку проблеми. 

Таким чином, завданням інформаційної під- 
тримки управлінських рішень на сучасному етапі є за-
безпечення керівника або керуючого органу — як за їх 
запитом, так і у регулярному режимі — своєчасною, 
безпомилковою та необхідною інформацією на всіх 
етапах процесу прийняття рішень. Тільки у такому ви-
падку існуватиме реальна можливість розробки, об- 
ґрунтування та реалізації раціональних управлінських 
рішень, які будуть корисними для діяльності підпри-
ємств зв’язку. 

Висновки. В дослідженні проаналізовано основні 
технології, моделі та методи розробки та прийняття 
управлінських рішень підприємствами, в результаті 
чого доходимо висновку, що для розробки, прийняття 
та оцінки управлінських рішень доцільно використо-
вувати відповідні моделі та методи в залежності від 
умов діяльності, а саме: для умов визначеності най-
більш ефективними методами будуть методи матема-
тичного програмування, статистичні методи та методи 
прогнозування; для умов ризику та невизначеності — 
методи стохастичного моделювання, імітаційне моде-
лювання, теорія ігор, теорія масового обслуговування, 
системний аналіз та евристичні методи. А для комп- 
лексної оцінки управлінських рішень доцільно врахо-
вувати не тільки ефективність діяльності, але й окремі 
види ефектів. Для підприємств зв’язку найбільш сут-
тєвими є технічний, ресурсний, економічний та соці-
ально-екологічний ефекти. 

Отже, проведене дослідження галузевих особли-
востей розробки та прийняття управлінських рішень 
підприємств зв’язку стає базою для подальшого ана-
лізу цього процесу, виявлення тенденцій та оцінки 
його ефективності. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
 
Постановка проблеми. Новий, складний етап со-

ціально-економічного розвитку України потребує 
прискіпливої уваги до питань інноваційного розвитку. 
Україна в територіальному розрізі вирізняється нерів-
номірністю соціально-економічного та інноваційного 
розвитку. Ця нерівномірність визначається як факто-
рами об’єктивного характеру, так і суб’єктно-політич-
ними, економіко-управлінськими, фінансово-інвести-
ційними й іншими. Екзогенна система інноваційного 
розвитку, що характеризується проєкцією інновацій-
ної політики на макро- та мезорівень, та ендогенна 
система, що визначається інноваційним розвитком на 
мікрорівні — взаємодоповнюючі системи. Тому, ціл-
ком логічним є проведення оцінки рівня інновацій-
ного розвитку всієї країни за такими групами показ-
ників: інституційно-соціального, інформаційно-освіт-
нього, фінансового, наукового та економічного поте-
нціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілому, 
проблематика дослідження стану інноваційного роз-
витку країни, територій та інших цілеспрямованих си-
стем характеризується безперервністю пошуку і ґрун-
товністю проведених досліджень. Однак до цього часу 
окремі питання, пов’язані із глибокою оцінкою рівня 
інноваційного розвитку України, не дістали повного й 
належного наукового вирішення, а отже, вимагають 
додаткового теоретичного обґрунтування та методич-
ного опрацювання. Теоретико-методичний і фактоло-
гічний матеріал статті базується на працях українських 
учених С. Шкарлета, В. Ільчука [1], В. Мисилюк [2], 
В. Волощука [3], К. Колєдіної [4] та інших учених  
 

[1-10], а також даних Державної служби статистики 
України і регіональних управлінь статистики [6]. 

Серед методик оцінювання рівня інноваційного 
розвитку підприємства, наприклад, запропонована 
ученими С. Шкарлетом та В. Ільчуком щодо рівня 
інноваційного розвитку виробничих підприємств за 
трьома групами показників: ресурсної, технологічної 
та ринкової складової інноваційного розвитку [1], мо-
дель комплексної оцінки інноваційного розвитку під-
приємства, запропонована вченою Л. Малютою, яка 
також містить у собі аналіз трьох складових — ресурс-
ної, технологічної та ринкової [7]. Методика оцінки 
інноваційного розвитку підприємства П. Перерви та 
О. Косенко охоплює організаційно-управлінську, на- 
уково-технічну, ринкову, виробничо-технологічну 
складові [8]. Методика оцінки інноваційного потен- 
ціалу підприємства Д. Крамського включає загально- 
економічну, виробничо-технологічну, маркетингу, 
трудову та товарну складові [9], учених Є. Лазарєвої й 
А. Бутенко — кадрову, науково-дослідну, виробничу, 
ринкову, інформаційну і фінансову складові [10]. 

Мета дослідження. Головним завданням даного 
дослідження є розробка методу обрахунку інтеграль-
ного показника рівня інноваційного розвитку на  
щаблі екзогенної системи управління інноваційним 
процесом з метою виявлення стану і тенденцій роз- 
витку інноваційного потенціалу України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На під- 
ставі даних Державної служби статистики України [6], 
які характеризують рівень інноваційного розвитку 
країни у 2010-2019 рр., серед апостеріорних наборів ви-
хідних статистичних показників обрано 52, серед них:  

 

1
~
V  — кількість великих підприємств, од.; 27

~
V  — витрати на виконання наукових досліджень і 

розробок за видами робіт, тис. грн; 

2
~

V  — кількість середніх підприємств, од.; 28
~
V  — обсяг реалізованих послуг підприємствами у 

сфері наукових досліджень та розробок, тис. грн; 

3
~

V  — кількість малих підприємств, в т.ч. мікропід-

приємств, од.; 
29

~
V  — кількість впроваджених нових технологічних 

процесів, одиниць; 

4
~

V  — кількість промислових підприємств, од.; 30
~
V  — кількість найменувань впроваджених іннова-

ційних видів продукції, од.; 

5
~

V — зайняте населення в сфері освіти, інформації, 

телекомунікації, професійній, науковій та технічній 
діяльності, тис. ос.; 

31
~
V  — кількість працівників, задіяних у виконанні на-

укових досліджень і розробок — усього, осіб; 
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6
~

V  — додана вартість за витратами виробництва 

суб’єктів господарювання у сфері інформації та теле-
комунікації, тис. грн; 

32
~
V — обсяг реалізованих послуг підприємствами у 

сфері освіти, тис. грн; 

7
~

V  — додана вартість за витратами виробництва 

суб’єктів господарювання у сфері освіти, тис. грн; 
33

~
V  — обсяг реалізованих послуг підприємствами у 

сфері інформації та телекомунікації, тис. грн; 

8
~

V  — додана вартість за витратами виробництва 

суб’єктів господарювання у сфері професійної, на-
укової та технічної діяльності, тис. грн; 

34
~
V  — кількість суб’єктів господарювання в галузі ін-

формації та телекомунікації, од.; 

9
~

V  — кількість промислових підприємств, що займа-

лися інноваціями, од.; 
35

~
V  — кількість суб’єктів господарювання в галузі 

професійної, наукової та технічної діяльності, од. 

10
~
V  — обсяг реалізованої продукції великими підпри-

ємствами, млн. грн; 
36

~
V  — кількість суб’єктів господарювання в галузі 

освіти од.; 

11
~
V  — обсяг реалізованої продукції середніми підпри-

ємствами, млн. грн; 
37

~
V  — частка експорту товарів ІКТ у загальному екс-

порті, %; 

12
~
V  — обсяг реалізованої продукції малими підприєм-

ствами, млн. грн; 
38

~
V  — кількість абонентів Інтернету, тис. осіб; 

13
~
V  — обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

підприємств з використанням технологій низького рі-
вня; 

39
~
V  — частка осіб, що користуються Інтернетом, %; 

14
~
V  — обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

підприємств з використанням технологій середньо-
низького рівня;  

40
~
V  — роздрібний товарооборот підприємств роздріб-

ної торгівлі, млн. грн; 

15
~
V  — обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

підприємств з використанням технологій середньо-
високого рівня; 

41
~
V  — кількість закладів вищої освіти, од.; 

16
~
V  — обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 

підприємств з використанням високих технологій; 
42

~
V  — кількість студентів у закладах вищої освіти, тис. 

осіб; 

17
~
V  — частка великих підприємств, які одержали при-

буток, %;  
43

~
V  — середньомісячна заробітна плата штатних пра-

цівників у галузі освіти, грн; 

18
~
V  — частка середніх підприємств, які одержали при-

буток, %; 

44
~
V   — середньомісячна заробітна плата штатних пра-

цівників у галузі професійної, наукової та технічної 
діяльності, грн; 

19
~

V  — частка малих підприємств, які одержали прибу-

ток, %; 

45
~
V  — середньомісячна заробітна плата штатних пра-

цівників у галузі інформації та телекомунікації, грн; 

20
~
V  — питома вага реалізованої інноваційної продук-

ції в обсязі реалізованої промислової, %; 

46
~
V  — кількість міжнародних наукових публікацій; 

21
~
V  — обсяг реалізованої промислової продукції, млн 

грн; 

47
~
V  — заявки резидентів на промисловий зразок; 

22
~
V  — ВВП у розрахунку на одну особу, грн; 48

~
V  — патентні заявки резидентів; 

23
~
V  — наявний доход у розрахунку на одну особу, грн; 49

~
V  — загальна сума витрат на інновації, тис. грн; 

24
~
V  — обсяг експорту товарів, тис. дол. США; 50

~
V  — капітальні інвестиції в нематеріальні активи, 

тис. грн; 

25
~
V  — обсяг експорту послуг, тис. дол. США; 51

~
V  — витрати на дослідження та розробки (у % до 

ВВП); 

26
~
V  — питома вага промислових підприємств, що 

займалися інноваціями, %; 

52
~
V  — прямі іноземні інвестиції, млн дол. США 

* 1
~
V  … 5

~
V  — інституційно-соціальний потенціал; 6

~
V … 25

~
V — економічний потенціал; 26

~
V … 31

~
V  — науковий 

потенціал; 32
~
V … 48

~
V — інформаційно-освітній потенціал; 49

~
V … 52

~
V  — фінансовий потенціал. 

 
Одним з розділів багатомірного статистичного 

аналізу, що поєднує методи оцінки розмірності безлічі 
спостережуваних змінних за допомогою дослідження 
структури коваріаційних або кореляційних матриць є 
факторний аналіз, який доречно застосувати при ана-
лізі рівня інноваційного розвитку соціально-еконо- 
мічних систем мікро-, мезо- та макрорівня. Саме тому 
для побудови узагальненого показника рівня іннова- 
ційного розвитку та узагальнених показників за визна- 

ченими п’ятьма групами застосовано один з методів 
багатовимірної статистики — метод головних компо-
нент.  

Належною процедурою вимірювання рівня інно-
ваційного розвитку є попередня уніфікація відібраних 
вихідних показників, тобто застосування до них такого 
перетворення, у результаті якого усі вони вимірювати-
муться у N-бальній шкалі. При цьому нульове зна-
чення перетвореного показника відповідатиме самому 
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низькому рівню інноваційного розвитку, а максима-
льне значення N — найвищому. Така уніфікація забез-
печить порівнянність та співставність сформованої ін-
формаційної бази. 

Для показників-стимуляторів, зростання яких 
сприяє збільшенню показника, значення відповідної 
уніфікованої змінної підраховувалось за формулою 
[11; 12]: 

 
N

vv

vv
v

rjrj

rjirj
irj

minmax

min
~~

~~

−
−

=
, (1) 

де irjv  — i-те значення j-го вихідного уніфікованого 

показника r-го аспекту рівня інноваційного розвитку 

(РІР) rjV  ( ni ,1= , 10,1=r , rmj ,1= , n — кількість спо-

стережень за вихідним показником rjV , rm  —  

кількість вихідних показників r-го аспекту РІР, що  
розглядалися); irjv~  — i-те значення j-го вихідного  

не уніфікованого показника r-го аспекту РІР rjV
~

; 

min
~

rjv  — мінімальне значення j-го вихідного не уніфі-

кованого показника r-го аспекту РІР rjV
~

; max
~

rjv  —  

максимальне значення j-го вихідного не уніфікованого 

показника r-го аспекту РІР rjV
~

. 

Розрахунок інтегрального показника rY  ( 10,1=r

), який характеризує окремі аспекти РІР, здійснювався 
за формулою:  

 
=

=
rm

j

rjrjr VwY
1

, (2) 

де rjw  — вага, з якою j-й показник r-го аспекту РІР 

враховується при розрахунку інтегрального показника. 

Вагові коефіцієнти rjw  розраховувались за мето-

дом модифікованої головної компоненти.  
Процедура побудови першої головної компо- 

ненти ґрунтується на такій базовій ідеї: серед усіх ска-
лярних змінних, що характеризують деякий аспект 
РІР, знайдено таку, за значеннями якої можливо най-
більш точно відновити (за допомогою відповідних мо-
делей лінійної регресії) значення усіх часткових кри-
теріїв 1V , 2V ,..., mV , що розглядаються (тут і далі індекс 

r, що відповідає аспекту РІР, опущено). Побудова пер-
шої головної компоненти 1F  здійснювалась за такою 

процедурою: 
1. За вихідними значеннями уніфікованих показ-

ників деякого аспекту РІР 1V , 2V ,..., mV , обчислено 

стандартизовані значення цих показників 
*

1V , 
*
2V , ... 

, 
*
mV  та побудовано матрицю *V  стандартизованих 

значень вихідних факторів і матрицю R  парних коре-
ляцій [12]: 

 
**1

VV
n

R Т= . (3) 

2. Для обчислення першої головної компоненти 
*

11 XlF =  вирішувалась оптимізаційна задача: 

 






=

→

.1

max;)(

11

*
1

1
T

l

ll

VlD
 (4) 

Система рівнянь для визначення 1l  має вигляд: 

 0)( 11 =− T
m lIR λ , (5) 

де 1λ  — найбільше власне значення матриці R , яке зна-

ходиться рішенням характеристичного рівняння 

0=− mIR λ . Тут mI  — одинична матриця розмірності 

m. 
Таким чином, перша головна компонента 1F   

дістається як лінійна комбінація: 

 
*

1
*

1 )( VlVF = , (6) 

де 1l  — власний вектор матриці R , що відповідає най-

більшому власному числу 1λ  цієї матриці.  

В якості міри інформативності першої головної 
компоненти 1F  визначається частка k сумарної дис- 

персії цієї компоненти у загальній дисперсії вихідних 
показників: 

 
)(...)(

)(
**

1

1

mVDVD

FD
k

++
= . (7) 

Оскільки 11)( λ=FD , 1)(...)( **
1 === mVDVD , то 

критерій інформативності k може бути представлений 

у вигляді: 

 
m

k 1λ= . (8) 

Область непрацездатності єдиного скалярного ін-
дикатора деякого аспекту РІР визначається нерів- 
ністю: 

 *kk < . (9) 

Згідно методу модифікованої головної компо- 
ненти при розрахунках за формулою (2) в якості ваг  

rjw  використовувались квадрати компоненти j влас-

ного вектора 1l  коваріаційної матриці змінних 1V ,  

2V , ..., mV . 

Розрахунок узагальнених показників РІР у 2010-
2019 рр. здійснювався за допомогою програмного ста-
тистичного пакету SPSS 21. При цьому було прийнято, 
що N=10. Відмітимо, що при розрахунках за допомо- 
гою методу модифікованої першої головної компо- 
ненти, дисперсія, яка пояснюється першою головною 
компонентою, для всіх аспектів РІР, що розглядались, 
склала більше 50%, тобто в усіх випадках критерій 
працездатності методу виконувався. У табл. 1 наведено 
розрахунок сумарної дисперсії, що пояснена першою 
головною компонентою для побудови матриці компо-
нент за РІР.
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Таблиця 1 
Сумарна дисперсія, що пояснена  першою головною компонентою 

(Total Variance Explained) 

Повна пояснена дисперсія

Компонента 
Початкові власні значення Суми квадратів навантажень вилучення

Всього % Дисперсії Кумулятивний % Всього % Дисперсії Кумулятивний %

1 3,822 76,441 76,441 3,822 76,441 76,441

2 0,898 17,953 94,394   

3 0,179 3,577 97,970   

4 0,089 1,783 99,753   

5 0,012 0,247 100,000   

Джерело: авторська розробка. Метод виділення: Аналіз головних компонент. (Extraction Method: Principal 
Component Analysis). 

 
Матриця компонент для першої групи факторів 

наведена у табл. 2. 
У табл. 3 наведено розрахунок сумарної дисперсії 

(77,607%), що пояснена першою головною компонен-
тою для побудови матриці компонент для другої групи 
факторів впливу 6

~
V … 25

~
V  економічного потенціалу як 

складової рівня інноваційного розвитку. 
Матриця компонент для другої групи факторів 

наведена у табл. 4. 
У табл. 5 наведено розрахунок сумарної дисперсії 

(57,029%), що пояснена першою головною компонен-
тою для побудови матриці компонент для третьої 
групи факторів впливу 26

~
V … 31

~
V  наукового потенціалу 

як складової рівня інноваційного розвитку. 

 

Таблиця 2 
Матриця компонент (Component Matrix(a))  

Компонента Значення 

1
~
V  0,929 

2
~
V  0,946 

3
~
V  0,887 

4
~
V  0,775 

5
~
V  0,823 

Джерело: авторська розробка. Extraction Method: 
Principal Component Analysis. 

Таблиця 3 
Сумарна дисперсія, що пояснена першою головною компонентою 

(Total Variance Explained) 
Повна пояснена дисперсія

Компонента 
Початкові власні значення Суми квадратів навантажень вилучення

Всього % Дисперсії Кумулятивний % Всього % Дисперсії Кумулятивний %
1 15,521 77,607 77,607 15,521 77,607 77,607
2 2,578 12,889 90,496 2,578 12,889 90,496
3 0,927 4,635 95,131   
4 0,485 2,425 97,557   
5 0,251 1,256 98,813   
6 0,136 0,678 99,490   
7 0,057 0,283 99,773   
8 0,027 0,133 99,906   
9 0,019 0,094 100,000   
10 9,543E-16 4,772E-15 100,000   
11 4,387E-16 2,193E-15 100,000   
12 3,586E-16 1,793E-15 100,000   
13 2,506E-16 1,253E-15 100,000   
14 1,934E-16 9,672E-16 100,000   
15 1,331E-16 6,655E-16 100,000   
16 -1,033E-16 -5,164E-16 100,000   
17 -2,579E-16 -1,289E-15 100,000   
18 -3,566E-16 -1,783E-15 100,000   
19 -7,210E-16 -3,605E-15 100,000   
20 -1,119E-15 -5,594E-15 100,000   

Джерело: авторська розробка. Extraction Method: Principal Component Analysis 
 

Таблиця 4 
Матриця компонент (Component Matrix(a)) 

Компонента Значення Компонента Значення 
1 2 3 4

6
~
V  0,807 16

~
V  0,915 

7
~
V  0,545 17

~
V  0,174 
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Закінчення табл. 4 
1 2 3 4

8
~
V  0,623 18

~
V  0,867 

9
~
V  0,486 19

~
V  0,918 

10
~
V  0,803 20

~
V  -0,977 

 0,824  0,933 

 0,847  0,846 

 0,914  0,773 

 0,786  -0,818 

 0,567  -0,249 

Джерело: авторська розробка. 
 

Таблиця 5 
Сумарна дисперсія, що пояснена  першою головною компонентою 

(Total Variance Explained) 

Повна пояснена дисперсія

Компонента 
Початкові власні значення Суми квадратів навантажень вилучення

Всього % Дисперсії Кумулятивний % Всього % Дисперсії Кумулятивний %

1 3,422 57,029 57,029 3,422 57,029 57,029

2 1,541 25,683 82,712 1,541 25,683 82,712

3 0,705 11,755 94,467  

4 0,238 3,968 98,435  

5 0,091 1,520 99,954  

6 0,003 0,046 100,000  

Джерело: авторська розробка. Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Матриця компонент для третьої групи факторів 
наведена у табл. 6. 

У табл. 7 наведено розрахунок сумарної дисперсії 
(80,125%), що пояснена першою головною компонен-
тою для побудови матриці компонент відповідно для 

четвертої групи факторів впливу 32
~
V … 48

~
V  — інформа-

ційно-освітнього потенціалу як складової рівня інно-
ваційного розвитку. 

Матриця компонент для четвертої групи факторів 
наведена у табл. 8. 

Нарешті, у табл. 9 наведено розрахунок сумарної 
дисперсії (55,89%), що пояснена першою головною 
компонентою для побудови матриці компонент для 

п’ятої групи факторів впливу 49
~
V … 52

~
V   фінансового 

потенціалу як складової рівня інноваційного розвитку. 

Таблиця 6 
Матриця компонент  

(Component Matrix(a)) 

Компонента Значення 

26
~
V  -0,679 

27
~
V  -0,955 

28
~
V  0,990 

29
~
V  -0,063 

30
~
V  0,070 

31
~
V  0,978 

Джерело: авторська розробка. 

 
Таблиця 7 

Сумарна дисперсія, що пояснена  першою головною компонентою 
(Total Variance Explained) 

Повна пояснена дисперсія

Компонента 
Початкові власні значення Суми квадратів навантажень вилучення

Всього % Дисперсії Кумулятивний % Всього % Дисперсії Кумулятивний %

1 2 3 4 5 6 7 

1 13,621 80,125 80,125 13,621 80,125 80,125

2 1,506 8,857 88,982 1,506 8,857 88,982

3 1,034 6,082 95,063 1,034 6,082 95,063

4 0,600 3,531 98,594  

5 0,149 0,879 99,473  

6 0,040 0,234 99,707  

 

11

~
V 21

~
V

12

~
V 22

~
V

13

~
V 23

~
V

14

~
V 24

~
V

15

~
V 25

~
V
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Закінчення табл. 7 

1 2 3 4 5 6 7 

7 0,034 0,201 99,908   

8 0,012 0,068 99,977   

9 0,004 0,023 100,000   

10 1,007E-013 1,042E-013 100,000   

11 1,004E-013 1,025E-013 100,000   

12 1,002E-013 1,014E-013 100,000   

13 1,001E-013 1,007E-013 100,000   

14 -1,001E-013 -1,006E-013 100,000   

15 -1,002E-013 -1,014E-013 100,000   

16 -1,004E-013 -1,024E-013 100,000   

17 -1,005E-013 -1,028E-013 100,000   

Джерело: авторська розробка. Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

Таблиця 8 
Матриця компонент (Component Matrix(a)) 

Компонента Значення Компонента Значення

32
~
V  0,803 41

~
V  -0,562 

33
~
V  0,804 42

~
V  -0,574 

34
~
V  0,828 43

~
V  0,941 

35
~
V  0,544 44

~
V  0,889 

36
~
V  0,800 45

~
V  0,910 

37
~
V  -0,010 46

~
V  0,896 

38
~
V  0,803 47

~
V  0,146 

39
~
V  0,801 48

~
V  -0,674 

40
~
V  0,880 Ч Ч 

Джерело: авторська розробка. 
 
 

Таблиця 9 
Сумарна дисперсія, що пояснена першою головною компонентою 

(Total Variance Explained) 
Повна пояснена дисперсія

Компонента 
Початкові власні значення Суми квадратів навантажень вилучення

Всього % Дисперсії Кумулятивний % Всього % Дисперсії Кумулятивний %
1 2,235 55,887 55,887 2,235 55,887 55,887
2 0,888 22,198 78,086   
3 0,652 16,288 94,373   
4 0,225 5,627 100,000   

Джерело: авторська розробка. Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
Матриця компонент для п’ятої групи факторів 

наведена у табл. 10. 
Отже, у табл. 11 представимо розрахунок сумар-

ної дисперсії (79,086%), що пояснена першою голов-
ною компонентою для побудови матриці компонент 
для узагальненого показника рівня інноваційного ро-
звитку України у 2010-2019 рр. 

Матриця компонент для узагальненого показ-
ника РІР у 2010-2019 рр. представлена в табл. 12. 

Значення інтегрального показника РІР обчислено 
як узагальнену оцінку (табл. 13). 

Як видно з табл. 13, інноваційний розвиток Ук-
раїни в останній період забезпечувався, у першу чергу, 
економічним та інформаційно-освітнім потенціалом. 
Це підтверджується місцем України у світовому рей-
тингу за Глобальними індексом інновацій і доводить 
 

 
Таблиця 10 

Матриця компонент  
(Component Matrix(a)) 
Компонента Значення 

49
~
V  -0,517 

50
~
V  -0,790 

51
~
V  0,921 

52
~
V  0,705 

Джерело: авторська розробка. 
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Таблиця 11 
Сумарна дисперсія, що пояснена  першою головною компонентою 

(Total Variance Explained) 
Повна пояснена дисперсія

Компонента 
Початкові власні значення Суми квадратів навантажень вилучення

Всього % Дисперсії Кумулятивний % Всього % Дисперсії Кумулятивний %
1 3,954 79,086 79,086 3,954 79,086 79,086
2 0,780 15,605 94,691  
3 0,207 4,149 98,840  
4 0,054 1,073 99,913  
5 0,004 0,087 100,000  

Джерело: авторська розробка. Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
Таблиця 12 

Матриця компонент (Component Matrix(a)) 

Компонента 
Розраховані значення за методом 

головної компоненти 
Розраховані значення за методом 

модифікованої головної компоненти 
Y1 0,847 0,18576 
Y2 -0,830 0,17834 
Y3 0,970 0,24343 
Y4 -0,892 0,20616 
Y5 0,848 0,18631 

Джерело: авторська розробка. 

 
Таблиця 13 

Значення інтегрального показника РІР 

Рівень інноваційного розвитку та його складові 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4,47 4,78 4,75 4,79 3,27 3,54 3,32 3,77 5,30 5,80

— інституційно-соціальний потенціал (Y1) 8,77 8,36 7,61 8,50 3,68 2,34 0,20 1,52 3,14 5,21
— економічний потенціал (Y2) 1,34 2,68 2,81 2,90 2,50 3,80 4,82 6,40 8,12 8,88
— науковий потенціал (Y3) 5,84 5,80 5,65 5,31 3,81 4,39 3,94 3,43 4,26 3,38
— інформаційно-освітній потенціал (Y4) 0,98 1,84 2,38 3,18 3,33 3,90 4,74 5,99 7,03 8,82
— фінансовий потенціал (Y5) 5,26 5,13 5,20 3,99 2,82 3,00 2,60 1,49 4,20 3,25

Джерело: авторська розробка. 
 

тісний взаємозв’язок інноваційного розвитку підпри-
ємств, регіонів, країни та світу (за індексом розвитку 
технологій та економіки знань у 2019 р. Україна посіла 
28, а у 2020 р. — 25 місце у світі; за розвитком бізне- 
су — відповідно 47 та 54 місце) [13]. З 2014 р. Україна 
поступово втрачала позиції у забезпеченні інститу-
ційно-соціального, наукового та фінансового потен- 
ціалу (за індексом інфраструктури як складової Гло- 
бального індексу інновацій у 2019 р. Україна посіла 97, 
а у 2020 р. — 94 місце; за індексом інституційного се-
редовища — відповідно 96 та 93 місце; за індексом 
людського капіталу і досліджень — відповідно 51 та 39 
місце). Така «нерівномірність» потенціалів створює 
передумови для соціальної напруги у суспільстві. 
Отож, поширення інновацій як «панацея від суспіль-
ного болю» має бути спрямована на підвищення фі-
нансового, інституційно-соціального та наукового по-
тенціалу і закріплення економічного та інформаційно-
освітнього. 

Отже, за узагальненим показником побудовано така 
модель РІР: 

 

Yузаг (РІР, 2019)  = 5,21Y1і+ 8,88Y2і+ 3,38Y3і+  
                         + 8,82Y4і+ 3,25Y5і . (10) 

 

Таким чином, показник рівня інноваційного  
розвитку України за період 2010-2019 рр. мав нечітку 
тенденцію до зростання; істотне його зростання мож-
на спостерігати лише у 2018 (5,30) та 2019 (5,80) рр. 

 

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Представлений у статті матеріал в порядку логічного 
викладу і змісту розкриває авторський підхід до роз-
робки методології оцінки інноваційного розвитку.  
Розроблений метод обрахунку інтегрального показ-
ника рівня інноваційного розвитку на щаблі екзоген-
ної системи управління інноваційним процесом дає 
змогу виявити стан і тенденції інноваційного розвитку 
України та регіонів і підприємств, зокрема, оскільки 
охоплює глибоку оцінку інституційно-соціального, 
економічного, наукового, інформаційно-освітнього та 
фінансового потенціалів-складових інноваційного  
розвитку. У подальшому планується застосувати до 
проведених розрахунків метод екстраполяції з метою 
отримання прогнозних значень інтегрованого показ-
ника РІР. 
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Рисунок. Узагальнений показник рівня інноваційного розвитку України та його складові у 2010—2019 рр. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Вступ. Світовий досвід свідчить про високу  

ефективність забезпечення інноваційного способу  
розвитку, що базується на всебічному розкритті мож-
ливостей людського потенціалу. За таких умов зростає 
необхідність підготовки фахівців нового рівня з розви-
нутими професійними, аналітичними та новаторсь-
кими здібностями.  

Соціально-економічні перетворення неоднознач-
но вплинули на становлення та розвиток системи за-
кладів вищої освіти в Україні. Позитивними є тенден-
ції щодо розвитку закладів вищої освіти та розши-
рення їх академічної свободи, реформування держав-
ного управління, впровадження нових форм навчання, 
модернізації спеціальностей та зростання чисельності 
осіб із вищою освітою. Проте невирішеними залиша-
ються низка проблем щодо функціонування вітчизня-
ної вищої освіти як цілісної системи та інноваційного 
розвитку системи закладів вищої освіти відповідно до 
потреб національної економіки і суспільства. Саме 
тому потребують подальшого доопрацювання теоре-
тико-методичні засади організаційно-економічного 
регулювання системи закладів вищої освіти й розробка 
на їх основі науково-практичних рекомендацій щодо 
активізації інноваційного розвитку системи закладів 
вищої освіти в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджу-
вана проблема не є новою. Завдання з формування до-
слідницьких вмінь здобувачів вищої освіти окреслено 
в низці законодавчих актів.  

Відповідно до Постанови президії Академії наук 
України «Про розвиток науки та трансформацію сус-
пільства: концепція для України», провідною метою 
наукової, науково-технічної та інноваційної політики 
системи освіти є: забезпечення підготовки спеціаліс-
тів, наукових та науково-педагогічних кадрів на рівні 
світових кваліфікаційних вимог, ефективне викорис-
тання її освітнього, науково-технічного та інновацій-
ного потенціалу для розвитку економіки та вирішення 
соціальних завдань [11].  

Науково-дослідна робота (НДР) здобувачів вищої 
освіти представляє собою найбільш ефективний метод 
підготовки якісно нових фахівців у вищій школі. Вона 
максимально розвиває творче мислення, індивідуальні 
здібності, дослідницькі навички здобувачів вищої 
освіти, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних 
фахівців, розвиває наукову інтуїцію, глибину мис-
лення, творчий підхід до сприйняття знань та прак- 
тичне застосування у вирішенні певних посталих  
завдань [13, c. 12-16].  

Особливість процесу якісної підготовки здобува-
чів вищої освіти полягає в його спрямуванні на кон- 
кретну професіоналізацію, відповідно науково-до- 
слідна робота виступає одним із основних компонен-
тів професійної характеристики майбутнього фахівця, 
розширення можливостей його самореалізації, мобілі-
зації особистісного потенціалу, забезпечення майбут-
ніх кваліфікованих спеціалістів не тільки знаннями, а 
й належним місцем в соціально-економічній сис-
темі — науці, виробництві, підприємництві та інших 
сферах.  

Наукову, науково-технічну діяльність закладів 
вищої освіти, що підпорядкована Міністерству освіти 
і науки України, регламентує «Положення про органі-
зацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих 
навчальних закладах III та IV рівнів акредитації» [10], 
відповідно до якого основною метою наукової та на- 
уково-технічної діяльності закладів вищої освіти є  
одержання і використання нових наукових знань з ме-
тою створення суспільно корисних наукових результа-
тів, забезпечення якісної підготовки фахівців для від-
повідних галузей економіки, наукових та науково- 
педагогічних кадрів вищої кваліфікації; розв’язання 
комплексних задач у сфері наукового, технологічного 
розвитку; впровадження та використання в Україні  
і на світовому ринку наукових і науково-практичних 
результатів. 

Мета статті — дослідити питання організації на- 
уково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти як ос-
новного із компонентів професійної характеристики 
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майбутнього фахівця, розкрити його сутність та зна-
чення поняття «науково-дослідна робота здобувачів 
вищої освіти». Проаналізувати рівень організації на- 
уково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти в кра-
їні. Обґрунтувати необхідність використання новітніх 
методів для організації науково-дослідної діяльності 
здобувачів вищої освіти. Запропонувати перспективні 
напрямки розвитку науково-дослідної діяльності ро-
боти здобувачів вищої освіти у вітчизняних закладах 
вищої освіти на сучасному етапі. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Гли-
бинна особливість сучасної освітньої політики Укра-
їни полягає в тому, що вона органічно поєднує в собі 
політичні, соціально-економічні і власне освітні ас- 
пекти. За такого підходу до розв'язання науково- 
освітніх проблем виникає можливість подолати ві-
домчо-галузеві бар'єри і повернути освіті її природну 
сутність як сфери інтеграції і реалізації загальноосвіт-
ніх інтересів та пріоритетів нашої держави. 

Сучасний етап трансформації системи вищої 
освіти відзначається глибокою проникністю в соці- 
альну сферу та економічну діяльність, виходом на гло-
бальні ринки праці, послуг, товарів і капіталу. За таких 
умов результативне реформування системи вищої 
освіти неможливе за рахунок лише адміністративних 
методів самої системи освіти. Необхідні консолідовані 
зусилля владних структур усіх рівнів, працедавців, на-
селення з урахуванням стану економіки та суспільних 
потреб.  

Проблеми розвитку вищої освіти зумовлені не 
лише економічною й політичною нестабільністю в  
суспільстві, посиленням розриву між конституцій-
ними гарантіями здобуття доступної й безкоштовної 
освіти та реальним державним її забезпеченням, а й 
незавершеністю реформування практично усіх секто-
рів економіки; недостатнім бюджетним фінансуван-
ням та специфікою підготовки кадрів для окремих га-
лузей національної економіки тощо. Тому роль дер-
жави у розв’язанні цих проблем є вагомою і потребує 
ефективнішого використання існуючого та розробки 
новітнього інструментарію державного регулювання 
системи підготовки фахівців. 

Відповідно до потреб розвитку економіки та сус-
пільства вища освіта, а також науково-дослідницька 
діяльність має забезпечити підготовку фахівця для  
відповідної сфери національного господарства, здат-
ного до адаптації, креативного та критичного мис-
лення, генерування нових ідей та дій в новій ситуації. 
Тобто вищій освіті відводиться роль ключового чин-
ника у створенні передумов забезпечення конкуренто-
спроможності національної економіки. Для цього сама 
вища освіта має стати привабливою та конкуренто-
спроможною не лише на національному, а й на світо-
вому ринку освітніх послуг. 

Поняття «науково-дослідницька діяльність здобу-
вачів вищої освіти» включає в себе два взаємопов’яза-
них елементи:  

— навчання здобувачів вищої освіти елементам 
дослідницької діяльності, організації та методики нау-
кової творчості; 

— наукові дослідження, що здійснюють здобувачі 
вищої освіти під керівництвом викладачів.  

Можна стверджувати, що науково-дослідницька 
діяльність здобувачів вищої освіти як одна із форм  
пізнавально-творчої діяльності, забезпечує форму-
вання інтелектуальної активності, яка є складовою 

професійної компетентності майбутнього фахівця. На-
уково-дослідна робота здобувачів вищої освіти витікає 
насамперед із навчальних завдань університету і 
сприяє підготовці творчої особистості учителя ХХІ ст. 
[7].  

Мета організації науково-дослідної діяльності 
здобувачів вищої освіти [5]:  

— надання максимальної можливості для роз- 
витку особистості і професійних якостей, творчої ін-
дивідуальності майбутнього фахівця;  

— розвиток творчих здібностей та активізація ро-
зумової діяльності;  

— формування потреби безперервного самостій-
ного поповнення знань; 

— здобуття глибокої системи знань як ознаки  
міцності.  

Завдання можна звести до наступних двох:  
— прогнозування або передбачення всього того, 

що створює найкращі умови для глибокого та всебіч-
ного засвоєння тієї чи іншої системи наукових знань; 

— прогнозування наукової діяльності або перед-
бачення поступового переходу здобувачів вищої освіти 
від елементарних рівнів і форм пізнання до більш 
складних і глобальних. 

Метою розвитку науково-дослідної діяльності су-
часного університету є: оптимізація нерозривного 
зв’язку передових методів навчання та наукових до- 
сліджень для забезпечення повноправної участі уні- 
верситету в Болонському процесі; інтеграція універси-
тету в систему європейської науки; зміцнення науко-
вого потенціалу університету; залучення до наукових 
досліджень талановитої молоді; забезпечення випе- 
реджаючого розвитку науки в університеті, що випли-
ває з потреб підготовки фахівців майбутнього; забез-
печення виконання теоретичних розробок на світо-
вому рівні та ефективності прикладних досліджень 
працівників університету; забезпечення спрямованості 
наукової та інноваційної діяльності в університеті на 
пріоритетні для держави напрями науки і техніки; за-
безпечення ефективного використання наукового по-
тенціалу університету для вирішення завдань соціа-
льно-економічного розвитку України 

Науково-дослідна робота у закладах вищої освіти 
(ЗВО), їхній зв’язок із науковими установами є остан-
нім часом однією з найбільших проблем. Незадовіль-
ний стан дослідницької роботи позначається на ак- 
тивності здобувачів вищих науково-освітнього та на- 
укового рівня, які мають становити головний кадро-
вий ресурс наукових досліджень.  

З 2010 по 2020 р. в Україні зменшилася кількість 
ЗВО, які здійснюють підготовку аспірантів — на 9,3% 
(226 закладів), але стало більше закладів, які навчають 
докторантів, — на 4,7% (168 закладів, максимальна  
кількість у 2015 р. складала 177 закладів). Певною мі-
рою нестабільність кількості закладів, що здійсню-
ються підготовку аспірантів та докторантів, а також 
мають спеціалізовані ради, пов’язана із запровадже-
ними змінами у порядку присудження наукових сту-
пенів.  

Українська молодь не поспішає присвятити себе 
науці — з 2010 до 2020 р. кількість аспірантів в Україні 
скоротилась на 19,5% (23 тис. осіб), кількість зарахо-
ваних у 2020 р. зменшилася порівняно з 2010 р. на 
22,8% (6 780 осіб). Загальна кількість докторантів  
зменшилася на 24,2% (937 осіб), зарахованих на нав-
чання — на 9,7% (435 осіб) [9].  
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Негативна тенденція у підготовці наукових і на- 
уково-педагогічних працівників ЗВО посилюється 
тим, що відсоток тих, хто закінчує аспірантуру і док-
торантуру із захистом дисертації, дуже малий — у 
2020 р. від становив 26,9 та 30,3%. Кількість захище-
них дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії (кандидата наук) з 2010 по 2019 р. зменши-
лася на 30,3%. Водночас з тим кількість захищених ди-
сертацій доктора наук, навпаки, збільшилася на 
45,4%, у сукупності із наведеним вище це говорить про 
низьку зацікавленість науково-педагогічних працівни-
ків саме у навчанні у докторантурі, яке передбачає об-
межені можливості до викладання роботи за суміс- 
ництвом тощо. 

Сектор вищої освіти у цілому слабко бере участь 
у здійсненні науково-дослідних робіт. За 2010—
2019 рр. кількість ЗВО, які здійснювали НДР, скоро-
тилася на 17,4% і склала 15,0% від загальної кількості 
виконавців і 22,6% від загальної кількості ЗВО.  

У 2019 р. загальна сума витрат на НДР, викона-
них сектором вищої освіти, склала 1,1 млрд грн, або 
6,7% усіх внутрішніх витрат на НДР. При цьому пере-
важна частина коштів (72,5%) надійшла з державного 
та місцевих бюджетів, лише 12,9% склали кошти ко-
мерційного сектору або приватних некомерційних ор-
ганізацій, а 5% коштів надійшли з іноземних джерел. 
Наведені дані свідчать про низьку зацікавленість при-
ватного сектору до співпраці та замовлення наукових, 
науково-технічних і конструкторських розробок у 
ЗВО. Причиною цього є, з одного боку, недовіра при-
ватного комерційного сектору до спроможності ЗВО 
здійснити дослідження та запропонувати якісний ін-
телектуальний продукт, з іншого — тенденція до запо-
зичення іноземних технологій [9]. 

У цілому низька результативність науково-до- 
слідної діяльності ЗВО знижує їх рейтинг порівняно з 
університетами інших країн. Тому дуже слабкою є 

присутність українських університетів у провідних сві-
тових університетських рейтингах, як правило, це одні 
й ті самі найбільші університети країни, але й вони 
посідають невисокі місця, а у таких рейтингах, як 
Academic Ranking of World Universities, Global World 
Communicator, Center for World University Rankings, 
українські університети взагалі відсутні.  

Взагалі в Україні продовжується падіння пре- 
стижності наукової роботи, неухильне зниження част-
ки фінансування науки, зниження заробітної плати 
призвело до того, що молодь перестала прагнути вчи-
тися і йти працювати в науку. Низький рівень заро- 
бітної плати, відсутність соціальних гарантій та мож-
ливостей реалізувати науковцям себе призводять до 
відтоку талановитої молоді з вітчизняних закладів ви-
щої освіти і наукових установ. 

Визначення стратегічних напрямів у сфері науко-
вої діяльності сучасного університету має відбуватися 
відповідно прогнозування змін, які відбуватимуться в 
зовнішньому середовищі, що зумовлено принципами 
стратегічного менеджменту. На думку С. Натрошвілі, 
висока якість стратегічного управління вищим нав- 
чальним закладом сприятиме здійсненню правильного 
планування стратегічних орієнтирів розвитку закладу, 
вмілого проєктування необхідних управлінських рі-
шень та ефективного виконання цих рішень [8, с. 276-
277]. 

На основі проведеного аналізу динаміки розвитку 
вищої освіти та науково-дослідницької діяльності в 
Україні за 2014—2020 рр., з урахуванням думки екс- 
пертів робочих підгруп по розробці стратегії та зважа-
ючи на глобальні тренди розвитку вищої освіти, ви-
значено такі сильні та слабкі сторони, можливості та 
загрози зовнішнього середовища, які можуть вплинути 
на подальший розвиток вищої освіти в Україні 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1  

Аналіз розвитку вищої освіти та науково — дослідницької діяльності в Україні 

Сильні сторони Можливості 

Розгалужена мережа закладів вищої освіти, орієнто-
вана на надання освітніх послуг у масовому масш-
табі, диверсифікована освітня пропозиція;  
наявність університетів світового класу;  
достатня кількість висококваліфікованих науково-
педагогічних працівників, здатних забезпечити ди-
намічний інноваційний розвиток системи вищої 
освіти;  
низка наукових шкіл, що продукують наукові ре-
зультати світового рівня;  
спадкоємність методик викладання та дослідниць-
ких традицій поряд із упровадженням кращого сві-
тового досвіду; 
прозорі процедури доступу до вищої освіти, що здо-
були підтримку суспільства; 
висока якість підготовки за окремими напрямами, 
що підтверджується затребуваністю випускників на 
внутрішньому та зовнішньому ринках висококвалі-
фікованих фахівців 

Геополітичне розташування України в центрі Єв-
ропи, що є основою успішної інтернаціоналізації 
вищої освіти і науки;  
світова тенденція до зростання попиту на здобуття 
освіти за кордоном, потужні ринки освітніх послуг 
у країнах Азії; 
галузева трансформація світової та національної 
економіки; 
відкритість та доступність сучасного освітнього 
контенту;  
залучення України до процесів європейської та єв-
роатлантичної інтеграції, Європейського освітнього 
простору;  
розробка Стратегії розвитку вищої освіти в кон-
тексті Стратегії соціально-економічного розвитку 
України;  
науковий потенціал національних академій наук Ук-
раїни, синергія від взаємодії університетської та ака-
демічної науки;  
потенційний інтерес бізнес-структур і асоціацій до 
співпраці з академічними центрами й університе-
тами;  
стрімкий розвиток IT-індустрії та цифровізація 
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Закінчення табл. 1 

Слабкі сторони Загрози 

Недосконала нормативно-правова база функціону-
вання системи вищої освіти;  
слабка й асиметрична інтеграція до світового освіт-
ньо-наукового простору;  
наявність значної кількості неконкуретоспромож-
них закладів вищої освіти;  
низький рівень залученості учасників освітнього 
процесу до наукової та інноваційної діяльності; 
недосконала система розподілу бюджетних ресурсів 
між закладами вищої освіти;  
низький рівень готовності інфраструктури закладів 
вищої освіти до навчання осіб з особливими освіт-
німи потребами;  
слабка практична підготовка фахівців у закладах ви-
щої освіти;  
відсутність прогнозування потреб економіки країни 
у фахівцях відповідної кваліфікації 

Втрата можливості отримувати нові проривні ре-
зультати науковими школами ЗВО;  
привабливість європейської освіти для потенційних 
абітурієнтів з огляду на можливість отримання кон-
курентних на сучасному ринку знань і подальшої 
реалізації професійних амбіцій за межами України; 
розвиток систем дистанційного навчання закордон-
них ЗВО, які мають більш високий рейтинг, ніж ук-
раїнські ЗВО;  
невідповідність рівня підготовки значної частини 
вступників вимогам, необхідним для успішного опа-
нування освітніх програм вищої освіти; 
негативний вплив пандемії COVID 19 — можлива 
демасифікація, звуження закордонних ринків освіт-
ніх послуг 

 
Проведений аналіз проблем і переваг системи ви-

щої освіти та науково- дослідницької діяльності Укра-
їни разом із узагальненням напрямків розвитку вищої 
освіти у світі, пріоритетів Європейського простору ви-
щої освіти дозволив сформулювати пріоритетні прин-
ципи розвитку вищої освіти в Україні, які визначати-
муть концептуальну модель вищої освіти, таким чи-
ном: університетська автономія та інституційна спро-
можність ЗВО; прозорість і відкритість управління; 
колегіальність і залученість, розподілена відповідаль-
ність; доцільність; партнерство; несприйняття коруп-
ції; академічна доброчесність; академічна свобода; 
професіоналізм; орієнтація на найвищі наукові досяг-
нення; орієнтація на досягнення найвищої якості 
освіти; орієнтація на поточні та перспективні пріори-
тети суспільства і національної економіки; збереження 
надбання; збереження інтелектуального людського по-
тенціалу в регіонах; доступність і рівність, неупе- 
редженість; орієнтація на всебічний розвиток особис-
тості; інклюзивність; зовнішня відкритість; адаптив-
ність; різноманітність; самоорганізація; стійкість. 

Механізм реалізації стратегії передбачає визна-
чення напрямів використання усіх видів ресурсів (ор-
ганізаційних, фінансових, інформаційних тощо) за 
умови максимальної результативності їх використання 
для досягнення стратегічного бачення [9]. 

Організаційне забезпечення складається з:  
— плану заходів реалізації Стратегії, що включає 

конкретизацію завдань Стратегії до рівня окремих за-
ходів із зазначенням строків їх здійснення, форм звіт-
ності, обсягів і джерел фінансування, індикаторів до-
сягнення очікуваного результату. План заходів роз- 
робляється на короткострокову перспективу (1—2 ро-
ки), після закінчення планового терміну проводиться 
оцінювання результатів і складається План заходів  
реалізації Стратегії на наступні 1—2 роки. Черговість 
реалізації заходів встановлюється у логічній послідов-
ності як за окремими операційними цілями та завдан-
нями, так і з урахуванням інших цілей (завдань), а та-
кож досягнутого прогресу за цілями; 

— узгодження із Стратегією соціально-економіч-
ного розвитку, Стратегією науково-технічного роз- 
витку, пріоритетами наукової та науково-технічної ді-
яльності, коли такі будуть прийняті; 

— коректування (актуалізація) у зв’язку із прийн-
яттям галузевих стратегій розвитку у частині забезпе-
чення підготовки кадрів за певними галузями знань;  

— висвітлення процесу реалізації стратегії у засо-
бах масової інформації, у т.ч. цифрових, доступних для 
усієї освітньої спільноти та суспільства. 

Інституційне забезпечення реалізації Стратегії 
передбачає:  

— чіткий розподіл повноважень між усіма учасни-
ками відповідно до їх компетенції, унормування їх вза-
ємодії;  

— налагодження ефективної співпраці між учас-
никами реалізації Стратегії через укладання угод,  
контрактів, здійснення спільних заходів, проєктів 
тощо;  

— запобігання (усунення) конфлікту інтересів;  
— запобігання корупції. 
Інструментальне забезпечення включає: 
— диджиталізацію процесів програмування, пла-

нування, супроводу, висвітлення і моніторингу реалі-
зації Стратегії;  

— публічно-приватне партнерство у частині реа-
лізації окремих освітніх, науково-освітніх проєктів та 
стартап-проєктів, зокрема, дуальної освіти;  

— двосторонні та багатосторонні угоди щодо на-
дання освітніх послуг, взаємного визнання рівнів 
освіти, кваліфікацій тощо.  

Фінансове забезпечення реалізації:  
Стратегії формується з:  
— коштів Державного бюджету України, зокрема, 

кошти ЦОВВ (розпорядників коштів), на замовлення 
яких здійснюється підготовка фахівців системою ви-
щої освіти України, наукові та науково-технічні роз-
робки;  

— коштів місцевих бюджетів;  
— коштів міжнародних організацій, грантів, кош-

тів іноземних інвесторів, залучені на умовах спів- 
фінансування освітніх, науково-освітньо-виробничих 
проєктів;  

— коштів суб’єктів господарювання, залучених у 
рамках публічно-приватного партнерства;  

— коштів фізичних і юридичних (резидентів і не-
резидентів) осіб, отриманих як оплата навчання;  

— коштів фінансових організацій, залучених на 
умовах кредитування, зокрема, пільгового, для оплати 
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навчання; коштів, отриманих від реалізації прав інте-
лектуальної власності;  

— коштів, отриманих від здійснення додаткової 
господарчої діяльності ЗВО; благодійних внесків;  

— коштів з інших джерел, не заборонених зако-
нодавством.  

Науково-методичне забезпечення призначене для 
обґрунтування планів реалізації Стратегії та розв’я-
зання окремих її завдань.  

Наукове супроводження і методичне забезпе-
чення розробки та реалізації Стратегії здійснюють на-
укові установи МОН і Національних академій наук. 
Воно включає:  

— наукове обґрунтування, оцінку та прогноз ре-
зультативності окремих заходів у рамках реалізації 
Стратегії;  

— розробку методології та прогнозування потреб 
ринку праці;  

— дослідження, аналіз і моніторинг проблем сві-
тової, національної та регіональних систем вищої 

освіти, їх взаємодії між собою та з системами серед-
ньої і фахової передвищої освіти; 

— аналіз поточних результатів реалізації Стратегії;  
— постійне супроводження реалізації Стратегії, 

розробку пропозицій і рекомендацій щодо актуалізації 
цілей і завдань Стратегії. 

Для підвищення ефективності управління на- 
уково-дослідницькою діяльністю науково-педагогіч-
них працівників і здобувачів вищої освіти розроблено 
модель управління науково-дослідницькою діяльністю 
на рівні базового структурного підрозділу вищого на-
вчального закладу тобто структуру, що відображає ос-
новні властивості досліджуваного об'єкта, дозволяє 
одержати інформацію про нього та оперативно вно-
сити коригування у вирішення виявлених проблем 
(табл. 2.). Вона відображає структурні складові про-
цесу управління науково-дослідницькою діяльністю 
науково-педагогічних працівників і забезпечує наоч-
ність описуваних закономірностей досліджуваного 
явища. 

 
Таблиця 2  

Механізм управління науково-дослідницькою діяльністю на рівні базового  
структурного підрозділу вищого навчального закладу 

Мета: оптимізація системи управління науково-дослідницькою діяльністю науково-педагогічних працівників 
кафедри і здобувачів вищої освіти 

Діяльність викладачів в НДР Організаційна 
Планування  
Інтеграційна  
Комунікаційна  
Контролююча 

Пошук тематики НР. Розроблення тема-
тики НДР Впровадження НР в освітній 
процес. 
Схвалення колегами результатів НР. 
Контроль за термінами виконання 

Виконання НДР здобувачами ви-
щої освіти 

Організаційна 
Планування 
Самоконтроль 
Самооцінка досягнутих ре-
зультатів 

Пошук актуальної тематики. 
Підготовка плану НР. 
Контроль термінів виконання НР. 
Презентація НР 

 
Таким чином, головне в організації науково-до-

слідницької роботи — це озброєння здобувачів вищої 
освіти методиками наукових досліджень. Найбільш 
поширеними методами є теоретичний аналіз методич-
ної та спеціальної літератури, спостереження, експе-
римент. На основі цього формується вміння працю-
вати з науковою літературою, вміння усвідомлювати 
певну проблему. Основними методами отримання  
фактичного матеріалу є спостереження, що характери-
зується перш чітко усвідомленою метою. У даній си-
туації дослідник виділяє тільки ті сторони, зв'язки,  
відносини, які його цікавлять. Результати спостере-
жень фіксуються у вигляді протоколів, стенограм,  
магнітофонних записів і т.д. Наукове спостереження 
має завжди аналітичний характер і можливість вивчати 
обсяг в його цілісності і розчленованості, в його при-
родному функціонуванні [8]. 

Висновки. Отже, за результатами проведеного до-
слідження слід підсумувати, що у закладах вищої 
освіти науково-дослідна робота серед здобувачів вищої 
освіти дійсно знаходиться на високому професійному 
рівні, про що свідчать наведені показники наукової ді-
яльності здобувачів вищої освіти. Чітка організація на-
уково-дослідної роботи у закладах вищої освіти сприяє 
поглибленню засвоєння здобувачами вищої освіти фа-
хових навчальних дисциплін, дозволяє в повній мірі 
проявити свою індивідуальність, сформувати власну 
думку щодо проблем сучасності.  

Наукові дослідження мають виняткове значення 
для розвитку усіх стратегічних напрямів закладів ви-
щої освіти: забезпечення якісної підготовки фахівців, 
поглиблення міжнародної освітньої та наукової діяль-
ності, удосконалення системи підготовки та атестації 
наукових та науково-педагогічних кадрів, розвитку 
інноваційної діяльності. Наукові дослідження у поєд-
нанні з освітою та виробництвом сприяють форму-
ванню економіки, заснованої на знаннях, та є осно-
вою забезпечення суспільного розвитку. Розвиток та 
ефективна реалізація наукових досліджень у закладах 
вищої освіти є необхідною умовою підвищення його 
конкурентоздатності у міжнародному науково-освіт-
ньому просторі.  

У процесі роботи над проєктами здобувачі вищої 
освіти навчаються самостійно мислити, розробляти 
напрями вирішення проблеми, застосовувати знання з 
різних фахових навчальних дисциплін, встановлювати 
причинно-наслідкові зв'язки, прогнозувати отримані 
результати. При цьому, вони набувають професійного 
інтересу до вивчення навчальних дисциплін. Здобувачі 
вищої освіти стають впевненими, відчувають успіх і 
прогрес на фаховому рівні, виробляються науково-до-
слідницькі професійні компетентності.  

Отже, науково-дослідна робота здобувачів вищої 
освіти вітчизняних закладів вищої освіти є важливою 
складовою освітнього процесу, яка не тільки змінює 
значення навчальних дисциплін, пропонує застосу-
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вання нових методів і технологій, а й сприяє активіза-
ції пізнавальної діяльності, підвищенню якості фахо-
вої підготовки та розвитку творчих здібностей у здобу-
вачів вищої освіти, розширює їх кругозір, забезпечує 
ефективне практичне використання набутих в процесі 
навчання знань та вмінь. Посилення ролі науково-до-
слідницької діяльності здобувачів вищої освіти, на 
нашу думку, поліпшить ефективність діяльності та  
підвищить рейтинг вітчизняних закладів вищої освіти. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ  
У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ 

 
Постановка проблеми. В сучасному світі все стрім-

ко змінюється: технології, демографічна, соціальна, 
економічна та політична ситуація. Система мотивації 
праці знаходиться в постійному розвитку, удоскона-
люються методи і способи, за допомогою яких можна 
ефективно реагувати на виклики сьогодення. 

На сучасному етапі теорія і практика управління 
персоналом повинні звертати особливу увагу на зміни 
вікової структури персоналу компанії. В умовах по- 
стійних змін у суспільстві та висококонкурентного  
бізнес-середовища керівники підприємств зіткнулися 
з новою проблемою. Їм потрібно формувати команди 
зі співробітників, які належать до різних вікових груп. 
Це значно ускладнює процес підбору персоналу для 
організації, формування цілісної команди, вибору 
програм навчання для співробітників та їх мотивації. 
Протиріччя між поколіннями можуть призвести до по-
стійних конфліктів і порушень комунікації. Вони та-
кож можуть вплинути на задоволеність роботою і про-
дуктивність. Знання про основні відмінності та подіб-
ності між літніми і молодими працівниками необхідні 
для створення високоефективних команд, для успіш-
ного найму та утримання співробітників (Жмай &  
Мозгальова, 2021). 

Американські основоположники теорії поколінь, 
Нейл Хоув і Вільям Штраус, виявили, що в різних іс-
торичних епохах стиль поведінки людей одного віку 
значно відрізнявся. Це спричинено через вплив зов- 
нішніх факторів, а саме — економічних, соціальних  
і політичних, які врешті-решт мали відмінний вплив 
на сприйняття суспільством загальної картини світу. 
Єдине бачення, світосприйняття та цінності сформу-
валися у тих людей, які зростали в один і той самий 
часовий проміжок. Хоча розмежування між різними 
поколіннями за роками є лише приблизним, і думки 
експертів щодо чітких дат переходу від одного поко-
ління в інше зазвичай дещо різняться, з метою виді-
лення найефективніших мотиваційних підходів, які 
можуть бути застосовані до сучасних представників 
нових поколінь, необхідно розрізняти й враховувати 
цінності та особливості різних поколінь, присутніх на 
ринку праці. Крім того, важливо враховувати також 
особливості попередніх поколінь з метою простежу-
вання ключових відмінностей між ними. 

«Теорія поколінь» стала одним з ефективних ін-
струментів, який допомагає керівництву організації 
зрозуміти ключові цінності людей різного віку та за-
стосовувати методи мотивації, адаптовані до особли-
востей цих поколінь. Кожні кілька десятиліть з'явля- 

ється нове покоління, яке потрібно ретельно дослід-
жувати для того, щоб менеджери змогли краще розу-
міти, з ким вони будуть мати справу, коли молоді спів-
робітники вийдуть з університету і займуть робочі  
місця. Кожне покоління має неймовірну цінність, яку 
вона може запропонувати організаціям на будь-якому 
етапі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перше ви-
значення поняття «покоління» було запропоновано 
Карлом Мангеймом у праці «Проблема поколінь» на 
початку минулого століття (Mannheim, 1928). Вчений 
підкреслив, що покоління — це когорта людей одного 
віку, які жили в одному і тому ж історичному середо-
вищі і були свідками одних і тих же подій. 

Наприкінці ХХ ст. теорію поколінь досліджували 
американський демограф Нейл Хоув та історик Вільям 
Штраус. Основи цієї теорії були викладені в 1991 р. у 
книзі «Покоління» (“Generations”) (Strauss & Howe, 
1991) та у 1997 р. в книзі «Четверте перетворення: аме-
риканське пророцтво» (“The Fourth Turning: An 
American Prophecy”) (Strauss & Howe, 1997).  

Нейл Хоув і Вільям Штраус надали детальне по-
яснення того, що представляють собою різні поко-
ління, і визначили цикли і архетипи кожного з них. 
Поняття «покоління» розглядалось як сукупність лю-
дей, що народжені в певний проміжок часу, який охо-
плює близько 20 років. Покоління ідентифікується за 
такими критеріями: 1) приналежність до однієї істо- 
ричної епохи; 2) загальні переконання та моделі пове-
дінки; 3) почуття приналежності до цього покоління 
(Holly, 2012). 

У той же період набуває розвитку дослідження 
окремих поколінь. У 1993 р. опубліковано працю 
Нейла Хоува і Вільяма Штрауса «Тринадцяте поко-
ління» (“13th Gen: Abort, Retry, Ignore, Fail”) (Strauss 
& Howe, 1993), присвячену дослідженню особливостей 
покоління Х, а в 2000 р. побачила світ їхня книга 
«Сходження покоління Міленіуму: наступне Велике 
покоління» (“Millennials Rising: The Next Great 
Generation”) (Strauss & Howe, 2000). 

У 2009 р. Брюс Тулган (Bruce L. Tulgan) присвя-
тив поколінню Y свою книгу «Не всім дістанеться 
приз: як управляти поколінням Y» (“Not Everyone Gets 
a Trophy: How to Manage Generation Y”) (Тулган, 2017). 

Ґрунтовне дослідження особливостей покоління 
Z провів Девід Стіллман (David Stillman) зі своїм си-
ном — представником покоління Z, Іоною Стіллманом 
(Jonah Stillman), результати якого опубліковані у 
2017 р. у праці «Покоління Z на роботі. Як його зро- 
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зуміти і знайти з ним спільну мову» (“Gen Z and Work: 
How the Next Generation is Transforming the 
Workplace”) (Стиллман & Стиллман, 2017). 

Серед українських науковців дану проблему роз-
глядали М. П. Денисенко та Н. В. Давиденко (Дени-
сенко & Давиденко, 2018), К. М. Кащук (Кащук, 2018) 
О. З. Лютак (Лютак, 2019), Л. В. Щетініна, С. Г. Руда-
кова та М. І. Даниляк (Щетініна, Рудакова & Даниляк, 
2017) та інші. 

Слід зазначити, що серед науковців є й критики 
цієї теорії, які наголошують на нестачі точних емпі- 
ричних даних, які б підтверджували висновки її авто-
рів та дослідників. Так, Н. В. Юдіна стверджує, що «в 
інформаційному суспільстві інформаційно-комуніка-
тивні технології (ІКТ) можуть стирати кордони харак-
терної поведінки представників поколінь «X», «Y», 
«Z», якщо вони інтегровані в інформаційне суспіль- 
ство». На її думку, в інформаційному суспільстві слід 
поєднати ці покоління у єдине покоління «І» («Internet 
Generation») (Юдіна, 2017). 

Мета дослідження. Стаття присвячена досліджен-
ню особистісних особливостей й основаних на цьому 
підходів до управління та мотивації представників  
різних поколінь, які представлені сьогодні на ринку 
праці, а саме покоління Х, Y та Z. Також розгляда-
ється покоління Альфа, яке вже через 5-10 років почне 
конкурувати за існуючі робочі місця. 

Виклад результатів дослідження. В сучасному ін-
формаційному просторі поняття «бебі-бумери» чи «по-
коління Z» є досить широковживаними. Як показано 
у дослідженнях низки вчених, приналежність до кож- 
 

ної з цих груп впливає не тільки на світосприйняття, 
особисті потреби та індивідуальні прагнення, але й на 
продуктивність праці людини. 

Згідно з даними Pew Research Center (Pew Re-
search Center, 2018), у 2018 р. в США близько 35% від 
усіх працюючих осіб складали міленіали. Це робить їх 
найвпливовішою силою на ринку праці. Щодо ситуа-
ції, яка склалася в Україні, то, згідно аналізу бази 
hh.ua/grc, на претендентів у віці 19-35 років (які є мі-
леніалами) припадає 58% від всіх розміщених резюме. 
Другу за чисельністю групу складають «ікси» — люди у 
віці від 36 до 56 років, на яких припадає 35% від всіх 
резюме. Найменшою мірою представлені зараз на  
ринку праці бебі-бумери і «зети», на них припадає 3 і 
4% резюме відповідно (Теорія поколінь та український 
ринок праці, 2019). Проте варто зазначити, що ретро-
спективний аналіз доводить, що робочий вік поколінь 
розширюється. Згідно з дослідженням агентства 
sparks&honey, чверть підлітків у віці від 16 до 19 років 
задіяні як волонтери. І вони хочуть якомога раніше 
почати самостійно заробляти гроші (sparks & honey, 
2018). 

Таким чином, нині на ринку праці переважають 
представники поколінь Y (в Україні також значну  
частку ринку займають представники покоління X). 
Частка попереднього покоління, «бебі-бумерів», по- 
ступово зменшується. Замість цього, на ринку праці 
збільшується частка молоді, що належить вже до су-
часного покоління Z. 

Основні характеристики, а також сильні та слабкі 
сторони цих поколінь представлені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Основні особливості поколінь X, Y, Z та Альфа 

Покоління Основні характеристики Сильні сторони Слабкі сторони

 Покоління X Самостійність, трудого-
лізм, індивідуалізм, праг-
матизм 

Цілеспрямованість, висока 
працездатність, високий сту-
пінь відповідальності, незалеж-
ність, добре виконуюсь ру-
тинну працю, стресостійкість 

Швидко вигорають, якщо 
їх роботу постійно контро-
люють, не охочі пере-
навчатися 

Покоління Y Амбітні, волелюбні, праг-
нуть до постійного кар’єр-
ного  розвитку, хочуть од-
разу отримувати винаго-
роду за успішно виконану 
роботу, комунікабельні 

Нестандартне мислення, шви-
дко адаптуються до змін, 
вміння працювати з великим 
інформаційним потоком 

Не зацікавлені віддаленою 
перспективою, занадто ви-
сокі кар’єрні очікування, 
полюблять негайну вина-
городу,  не подобається 
починати професійне зро-
стання з нижчих щаблів 

Покоління Z Гіперактивність, еконо-
мічно грамотні, дуже важ-
ливим вважають самореа-
лізацію, не сприймають 
жорстку ієрархію 

Миттєво ухвалюють рішення, 
прагнення до постійного нав-
чання і самоосвіти, творчий 
підхід до вирішення завдань, 
ефективне використання ІКТ 

Не можуть довго концент-
рувати свою увагу на чо-
мусь одному, недостатньо 
розвинені навички кри-
тичного мислення, схи-
льні  часто змінювати види 
діяльності 

Покоління 
Альфа 

Матеріально забезпечені 
та технологічно грамотні, 
цінують персоналізацію та 
індивідуальний підхід 

Нестандартний підхід до вирі-
шення задач, не бояться роботи 
помилки, експериментувати 

Розсіяна увага 

Джерело: складено за (Жмай & Вашковская, 2020; Жмай & Мозгальова, 2021; Кащук, 2018; Коваль & Биба, 2020). 

 
Розглянемо кожне з цих поколінь більш детально. 
Представники покоління X (1961—1980), як пра-

вило, є прихильниками незалежності і самостійності. 
Покоління X часто називають «latch-key kids» («ключ 
на шиї» — символ епохи), оскільки багато хто звик пік- 

луватися про себе вдома через те, що обоє батьків були 
вимушені працювати. Таким чином, під впливом пев-
них подій були сформовані характеристики даного по-
коління, а саме: глобальна поінформованість, високий 
рівень ерудиції, самостійність, спрямованість на до- 
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сягнення поставлених цілей, здатність до конкуренції, 
економічність, прагматизм, гнучкість. Завдяки цій не-
залежності та самостійності представники покоління 
X сьогодні очолюють деякі з провідних світових ком-
паній зі списку Fortune 500 (Jiang, 2019). 

Покоління Х — це «золота» кадрова група. Це 
енергійні і відповідальні люди, які здатні займатися 
самоосвітою, альтернативно мислити, активно розви-
вати кар’єру, здатні підлаштовуватися, є трудо- 
голіками, відповідальні, вміють вирішувати складні  
завдання, вміють виконувати завдання під тиском, на 
роботі віддають перевагу автономності. 

Покоління Х надзвичайно цінують матеріальні 
блага та комфорт, можливість вибору, свій час. Для 
них є важливим баланс між роботою та сім'єю. Мають 
хорошу базу знань і досвіду, мотивовані на поступове 
професійне зростання. Проте їх складно навчати й 
особливо переучувати. Люди покоління X є також ак-
тивними користувачами соціальних мереж, поступа- 
ючись тільки міленіалам. 

Покоління Y (1983 —1990), яке називають ще мі-
леніалами, бо вони народилася на межі двох тисячо-
літь, представляють сучасні, комунікабельні, воле- 
любні, амбітні та пристосовані до змін люди. Вони 
швидко адаптуються до змін, беруть участь в корпора-
тивному житті компанії. Мають хороші здібності до 
навчання, є надзвичайно конкурентоспроможними, 
вміють працювати з великим інформаційним потоком. 

В досліджені PwC (PwC, 2013), присвяченому по-
колінням, міленіали повідомили, що корпоративна  
культура, орієнтована на команду, є важливою скла-
довою на роботі. Пошук інноваційних способів ство-
рення сприятливого середовища може ефективно мо-
тивувати це покоління. Наприклад, міленіали, як пра-
вило, відчувають особливу мотивацію до взаємного 
визнання. Нагороди та фідбеки можуть впливати на 
них сильніше, якщо походять від їх команди, а не 
лише від одного керівника. Фонд досліджень стимулів 
(IRF) рекомендує використовувати програми, які до-
зволяють співробітникам набирати бали й отримувати 
винагороди на основі відгуків своїх колег. Оскільки 
міленіали часто цінують підтримку команди, багато 
хто з них прагне визнання частіше, ніж інші покоління 
(Incentive Research Foundation, 2015). 

У роботі цих людей складно зацікавити віддале-
ною перспективою, вони люблять негайну винагороду. 
Їм не подобається починати професійне зростання з 
нижчих щаблів, розраховуючи на те, що через кілька 
років їх підвищать, основний їх орієнтир — це негайне 
зростання. Згідно з дослідженням Інституту Геллапа 
«Як хочуть жити і працювати міленіали», переважна 
більшість міленіалів (87%) вважають найважливішим 
фактором можливість професійного або кар'єрного 
розвитку, при цьому кількість їх однодумців з інших 
поколінь становить 69% (Adkins & Rigoni, 2016). Їх  
сильне прагнення до постійного розвитку, можливо, є 
найбільшою відмінністю між ними і всіма іншими по-
коліннями (Что лучше всего мотивирует сотрудников, 
принадлежащих к разным поколениям, 2020). 

Наступним йде покоління Z (1991—2010), або, як 
їх ще називають, центеніали, покоління «ЯЯЯ» 
(Generation MeMeMe). Це молоде покоління іннова-
торів, які інтуїтивно розуміють нові технології, над-
звичайно швидко сприймають інформацію, цілодо-
бово живуть і працюють онлайн. Представники поко-
ління Z схильні брати на себе багато відповідальності 

й здатні миттєво ухвалювати рішення. Вони мотиво-
вані соціальними нагородами, наставництвом і постій-
ним зворотним зв'язком. «Зети» здатні виконувати  
кілька завдань одночасно, легко переключаючись між 
ними, проте не можуть довго концентрувати свою 
увагу на чомусь одному, тому схильні часто змінювати 
види діяльності (Жмай &Якимова, 2020). 

Для представників покоління Z важливим є чітке 
визначення цілей, гнучкість робочого часу (під словом 
«робота» розуміють не проміжок часу, а сукупність  
завдань, які необхідно виконати якісно і в строк),  
розвиток кар'єри (налаштовані реалізовувати відразу 
кілька кар’єрних планів). 

«Зети» ростуть на іграх, де завжди можна заново 
пройти рівень, на програмах, де завжди можна відно-
вити резервну копію з хмари і т. д. Це накладає відби-
ток і на їх сприйняття помилок в житті, тому вони до-
сить просто ставляться до них. 

За даними Cone Gen Z CSR Study, 94% «зетів» 
віддадуть перевагу компанії, яка робить свій внесок у 
вирішення соціальних і екологічних проблем (Cone, 
2017). 

Люди цього покоління звикли, що в іграх навіть 
на початкових рівнях можна швидко заробити перші 
досягнення і нагороди, а зробивши один цікавий пост 
в Instagram або Facebook, отримати відразу багато 
«лайків» і підписників. Таких же швидких перемог  
і винагород вони очікують і від роботи (Маркасьян, 
2018). 

Покоління Z — це перше покоління за останні 
100 років, яке народжується з дорослою сформованою 
позицією до багатьох речей. Вони самі вирішують, що 
і як потрібно робити. Від цього і висока самооцінка. 

Незважаючи на те, що представники даного по-
коління лише починають займати свої перші робочі 
місця, можна виділити їхні основні професійні пере-
ваги. «Зети» мають підприємницькі здібності, є еконо-
мічно грамотними. Їх хвилюють проблеми довкілля, 
вони толерантні та соціально відповідальні. Для 
«зетів» важлива самореалізація, а не кар'єра заради ка-
р'єри. Тому представники покоління Z більше за ін-
ших орієнтовані на формування брендів з самих себе 
або створення власного бізнесу — перед очима є до-
статньо прикладів успішних однолітків, які стали за-
безпеченими і знаменитими завдяки соцмережам. 

Покоління Альфа — нинішнє покоління, на- 
роджене після 2010 року. Австралійський вчений та 
соціолог Марк МакКріндл запропонував саме таку  
назву, адже X, Y та Z — останні букви латинського ал-
фавіту, і першому поколінню, яке з’явилося в XXI ст., 
присвоїли першу букву грецького алфавіту. «Альфи» — 
результат «обнулення», переосмислення слабких і  
сильних сторін всіх їх попередників. Прогнозується, 
що до 2025 року їх чисельність буде сягати майже  
2 млрд, що зробить їх найбільшим поколінням в історії 
світу. Вони вважаються найбільш матеріально забезпе-
ченими і технологічно грамотними (Разница поколе-
ний: какие они – Generation Z и идущие следом 
альфы, 2021). 

Любов до ігор і технологій зробить гейміфікацію 
стандартним процесом навчання. Покоління Альфа з 
його розсіяною увагою навряд чи піддасться звичній 
системі освіти: те, що ще якось працювало на по- 
передніх поколіннях, вже не буде працювати на них. 
Використання технологій доповненої та віртуальної 
реальності зробить освіту більш доступною та мобіль- 



ЖМАЙ О. В., МОЗГАЛЬОВА М. Ю. 
 

 
 

        2022/№1  97 
 

ною. Планується, що «Альфи» навчатимуться довше, 
намагаючись освоїти якомога більше soft skills 
(«м’яких» навичок), щоб в динамічній та мінливій  
реальності залишатися затребуваними. За прогнозами, 
«Альфи» кардинально змінюватимуть сферу діяльності 
близько п’яти разів за життя (Жмай & Вашковская, 
2020). 

Покоління, яке росте в оточенні healthy-трендів, 
ймовірніше буде найбільш здоровим. Усвідомлений 
підхід до споживання і турбота про навколишній світ 
сформують відповідні «здорові» звички у «альф». 
Освіта, яка буде в більшому пріоритеті, ніж у кого-не-
будь з попередників, позначиться на рівні доходу і на 
можливості закривати базові потреби — краще харчу-
ватися та забезпечувати себе гідним медичним обслу-
говуванням.  

Покоління Альфа не потребує тих же структур 
влади, ієрархій або традиційних підходів до управ-
ління. Вони цінують персоналізацію та індивідуальний 
підхід. Потрібно звернути увагу на те, що концентра-
ція уваги представників покоління Альфа — 1 секунда. 
У їхньому світі інформаційна картинка витісняє текст, 

тому вони сприймають краще інформацію за допомо-
гою інфографіки. Через подальший розвиток ІКТ вони 
будуть прагнути вибудувати гнучкий і соціально відпо-
відальний глобальний простір, в якому більше приді-
лятиметься уваги проблемам екології, тероризму та ви-
черпності ресурсів. Проте потрібно враховуючи той 
факт, що формування покоління Альфа закінчиться 
приблизно тільки у 2025 році, тому досить складно ви-
ділити їх особливості зараз, тому що фактори розвитку 
їхніх цінностей та переконань остаточно не сформо-
вані.   

Для того, щоб добре взаємодіяти з наступним по-
колінням, необхідним є надання їм можливостей для 
зростання. Дозволити їм експериментувати і терпіти 
невдачі - це ключ до створення стійкості «Альф». За-
лучаючи, оснащуючи і довіряючи поколінню Альфа, 
ми можемо добре налаштувати їх на довгі роки. 

Розглядаючи питання мотивації та взаємодії 
представників різних поколінь на робочому місці, ва-
рто відзначити, що, порівнюючи їх, можна побачити 
як відмінності, так і схожі риси (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Підходи до управління та мотивації на основі теорії поколінь 

Покоління X Покоління Y Покоління Z 
 Додаткове навчання. 
 Включення у програму ротації. 
 Публічна похвала. 
 Можливість брати участь в 
прийнятті управлінських рі-
шень. 

 Наявність періодичного конт-
ролю 

 Гнучкий графік роботи.
 Реалізація навчальних курсів і тре-
нінгів в ігровому форматі. 

 Взаємне визнання, фідбеки від ко-
лег, система грейдів. 

 Нагороди за будь-які досягнення, за 
виконання кожного невеликого за-
вдання. 

 Відсутність жорсткого контролю 

 Гнучкість робочого часу.
 Пільги і компенсації, пов’язанї з 
охороною здоров’я і здоровим 
способом життя. 

 Максимальна персоналізація. 
 Участь у різних проєктах, між 
якими можна вільно переключа-
тись. 

 Відсутність жорсткого контролю

Джерело: складено за (Жмай & Мозгальова, 2021; Кащук, 2018; Коваль & Биба, 2020; Маркасьян, 2018; Токарев, 
2019; Тулган, 2017). 

 
Представники покоління X, як правило, лояльні 

до компаній, які пропонують або полегшують можли-
вості для зростання і розвитку, формально або нефор-
мально. Можна використовувати їх впливові здібності, 
заохочуючи до наставництва над молодими членами 
команди, можливо, проводити тренінги або працю-
вати віч-на-віч з міленіалами та поколіннями Z. 

Враховуючи той факт, що представники поко-
ління Х розглядають гроші як гарантію особистої без-
пеки та безпеки рідних, рекомендовано встановити  
фіксовані оклади. Потрібно постійно ознайомлювати 
працівників з можливостями щодо додаткового нав-
чання та включати співробітників у програму ротації. 
Також необхідно надавати їм більше самостійності. 
Визначення фіксованих зон відповідальності та інди-
відуальних завдань сприятиме покращення результатів 
співробітників. Рекомендовано періодично відправ-
ляти «іксів» на навчання, щоб підвищувати кваліфіка-
цію. 

Для мілленіалів дуже важливо використання но-
вітніх технологій, командна робота й точна постановка 
цілей. Вони досить активні та постійно прагнуть само-
вдосконалення, можуть опановувати кілька професій 
одночасно. Представники покоління Y також цінують 
персональну увагу, їм необхідна підтримка, консуль-
тації та зворотній зв’язок від менеджерів. 

У роботі з міленіалами допомагає система грей-
дів: співробітник бачить свій поточний рівень компе-
тенцій і розуміє, як розвиватися, щоб перейти на но-
вий рівень і отримати підвищення. Міленіалам звич-
ніше працювати в команді: здебільшого їх дитинство 
пройшло без Інтернету, і комунікативні навички роз-
винені краще, ніж у більш молодих поколінь, тому для 
брейнштормів або планування краще залучати пред-
ставників покоління Y. 

За дослідженням Qualtrics (Qualtrics, 2017) «міле-
ніали» схильні нехтувати правилами, так що варто 
уникати нав'язування дрес-коду і фіксованого графіка. 
Характерною рисою в навчанні співробітників поко-
ління Y можна вважати їх любов до ігор, оскільки вони 
росли в середовищі, де стрімко розвивалися комп'ю-
терні технології. Цей факт став основою такого про-
цесу як «гейміфікація» — застосування ігрового мис-
лення і динаміки для залучення аудиторії в навчання  
і вирішення бізнес-завдань, створення стратегії і пере-
творення дії в гру. На сьогодні величезна кількість  
навчальних курсів і тренінгів реалізується в ігровому 
форматі, коли учасник повинен правильно виконати 
ту чи іншу задачу, в грі правильно застосовуючи отри-
мані знання. 
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Якщо на підприємстві організована чітка і цікава 
корпоративна культура, чітко окреслені місія компа-
нії, цінності, існують певні традиції, співробітник по-
коління Y буде зацікавлений. 

Для заохочення мілінеалів рекомендовано випла-
чувати премії за виконання кожного невеликого за-
вдання з кращим за середній результат. Враховуючи 
те, що міленіали постійно прагнуть кар’єрного роз- 
витку, потрібно включати їх у програми ротації.  

У свою чергу, все, що роблять «зети», потребує 
будь-якої реакції оточуючих. Вони надзвичайно ціну-
ють увагу до своєї особистості. Щоб стати кимось, 
вони не готові чекати, доки виростуть, а намагаються 
самореалізуватися тут і зараз. У них присутній «синд-
ром втраченої можливості», тобто центеніали бояться 
не отримати шансу спробувати щось нове. Незважа-
ючи на те, що «зети» індивідуалісти, вони також по-
любляють працювати в команді. Переважаючими яко-
стями цього покоління будуть прагнення до постій-
ного навчання і креативність. Аби їхня праця давала 
найкращий результат, необхідно давати їм творчі  
завдання. 

Для «зумерів» буває складно монотонно працю-
вати над одним великим масивом даних. Подібний  
функціонал демотивує їх. Тому варто буде відмовитися 
від великої кількості звітів, оптимізувати їх або авто-
матизувати, щоб зменшити частоту заповнення. 

Також важливим фактором, що впливає на моти-
вованість роботи «зетів», буде можливість чергувати 
завдання, щоб не концентруватися на одному процесі 
постійно. Зустрічі варто проводити віртуально чи хоча 
б дати таку опцію, в ідеалі доповнивши це можливістю 
конструктивно заперечувати чи піддавати сумніву рі-
шення керівника (Токарев, 2019). 

Висновки. Таким чином, теорія поколінь дозволяє 
сформувати ефективну стратегію управління люд- 
ським капіталом організації, в якій будуть враховані 
особливості світогляду й поведінки представників різ-
них вікових груп. Високий попит на таланти змушує 
сучасні компанії вступати в активну боротьбу за люд-
ський капітал. Щоб перемогти в ній? необхідно запро-
понувати кращі умови для представників кожного по-
коління. Ефективне використання положень теорії по-
колінь дозволяє забезпечити високий рівень комуніка-
ції між співробітниками і більш ефективно прогнозу-
вати їх поведінку. Вона допоможе доповнити образ  
аудиторії і розширити базу для виведення робочих гі-
потез за оптимальною системою мотивації для ко-
манди.  

Сьогодні для роботодавця дуже важливо брати до 
уваги не просто особливості того чи іншого покоління, 
а їх спадкоємність, використовувати сильні та врахо-
вувати слабкі сторони представників різних поколінь. 
При використанні цієї теорії як прикладного інстру-
менту, можна вирішити цілий ряд завдань: грамотно 
вибудовувати співбесіду з кандидатами, підбирати  
персонал з урахуванням особливостей поколінь, буду-
вати політику компанії в залежності від частки пред-
ставників того чи іншого покоління, розподіляти ролі 
в організації з урахуванням сильних і слабких сторін 
представників поколінь тощо. 
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ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ КОНКУРЕНЦІЇ  
НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Найважливішою ознаку ту-

ристичного ринку України є гострота конкуренції — 
боротьба між туристичними організаціями за най-
більш вигідні умови виробництва і збуту з метою до-
сягнення кращих результатів підприємницької діяль-
ності та розвитку бізнесу. Оцінка інтенсивності кон-
куренції та рівня монополізації туристичного ринку 
дозволить підприємствам розробляти свою цінову, то-
варну, збутову та комунікаційну політику, формулю-
вати свою стратегію та тактику поведінки. Для турис-
тичного ринку важливість конкуренції визначається її 
механізмами виділення обмежених туристичних ре- 
сурсів для забезпечення економічних переваг і потреб 
учасників ринку, виробництва та розподілу високо- 
якісних туристичних продуктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
оцінки, методичним аспектам дослідження конкурен-
тоспроможності туристичних підприємств присвячено 
багато наукових робіт. Так, З. Юринець [1] займався 
аналізом та оцінюванням конкурентного середовища 
ринку туристичних послуг України, а також виявлен-
ням позитивних та негативних тенденцій функціону-
вання ринку туристичних послуг. Ю. Правик [2] до- 
сліджував конкурентоспроможність на міжнародному 
та внутрішньому туристичному ринку. Аналіз ключо-
вих теоретичних аспектів конкуренції та конкуренто-
спроможності туристичного підприємства зазначено у 
статті О. Підлужної та З. Колос [3]. Визначенням на-
прямів підвищення конкурентоспроможності України 
в туристичній сфері займалася С. Грабовенська [4]. 
Але варто зазначити, що багато проблем конкуренції 
на ринку туристичних послуг України залишаються 
дискусійними, не повною мірою вивченими та вима-
гають адаптації до сучасних умов, у яких знаходяться 
вітчизняні туристичні підприємства. 

Метою статті є формування практичного підходу 
щодо оцінювання стану конкуренції на туристичному 
ринку України на основі використання сучасних ме-
тодик оцінювання інтенсивності конкуренції та сту-
пеня монополізації ринку, з подальшим визначенням 
типу конкурентної ситуації на цьому ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні 
розвиток туристичної галузі в Україні характеризу-
ється появою великої кількості підприємницьких 
структур, які працюють в цій сфері, проникненням на 
український ринок зарубіжних туристичних і готель-
них мереж, високим ступенем прояву глобалізаційних 
та інтеграційних процесів на ринку туристичних по- 
слуг. У цих умовах вкрай необхідне формування висо- 

коконкурентного туристичного ринку. Інтенсивність 
конкуренції проявляється в тому, наскільки ефек- 
тивно підприємства використовують наявні в їх роз-
порядженні засоби конкурентної боротьби, зокрема 
більш низькі ціни, підвищення якості продукції (по- 
слуг), високий рівень обслуговування споживачів, ви-
пуск нових товарів тощо. Мова йде про ступінь про-
тидії конкурентів у боротьбі за споживачів і нові рин-
кові сегменти. Оцінювання рівня інтенсивності кон-
куренції на ринку є необхідним у розробці конку- 
рентної стратегії туристичного підприємства, виборі 
методів конкурентної боротьби. 

Існує багато різноманітних методик оцінювання 
інтенсивності конкуренції та рівня монополізації  
ринку і, як наслідок, визначення типу конкурентної 
ситуації на цьому ринку [5, с. 78]. Для дослідження 
стану конкуренції на ринку науковцями запропоно-
вано декілька підходів, які чітко визначають механізм 
розрахунку певних показників (індексів). Насамперед 
це розрахунок частки реалізації продукції підприєм- 
ства на певному товарному ринку (сегменті ринку). 
Алгоритм оцінювання конкурентного середовища  
передбачає покроковий аналіз кожного окремого  
ринку за складовими конкурентного середовища. 

Серед показників, які найчастіше використову-
ються для оцінювання інтенсивності конкуренції в га-
лузі: індекс концентрації ринку, індекс Розенблюта 
(Холла-Тайдмана), індекс Герфіндаля-Гіршмана та  
коефіцієнт відносної концентрації (табл. 1). Застосу-
ємо деякі з них для досягнення мети нашого дослі-
дження. 

Інформаційною базою для аналізу інтенсивності 
конкуренції на ринку туристичних послуг в Україні є 
статистична і бухгалтерська звітність підприємств різ-
них типів, для яких туристична діяльність є основною, 
статистичні дані Головного управління статистики об-
ластей України, Державного агентства розвитку тури-
зму України, Державної служби статистики України та 
ін.  

Оцінити ефективність діяльності туристичного 
підприємства, а також спрогнозувати перспективи 
його розвитку можливо за допомогою традиційного 
інструменту — показника частки ринку. Він демонст-
рує, яке місце займає туристична фірма на відповід-
ному ринковому сегменті серед конкурентів. Відзнача-
ють, що «кількісне відображення частки ринку можна 
отримати шляхом обчислення відсоткового співвідно-
шення обсягу продажів до загальних показників обся-
гів продажів продукції, яка належить до однієї і тієї ж  
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Таблиця 1 
Основні показники оцінювання стану конкуренції та ступеня монополізації ринку [5; 6] 

№ 
з/п 

Показник 
Визначення
показника 

Характеристика 

1 Індекс концентрації (Ік ) Ік = Ч  
Чі — частка i-того підприємства в 
загальному обсязі реалізованої 
продукції, % 

2 Коефіцієнт концентрації в 
чотири фірми (Кк4) 

Кк = РП + РП + РП + РПРПз  
РП3 — загальний обсяг реалізації 
продукції заданого асортименту; 
РПі — обсяг реалізації і-того під-
приємства  

3 
Індекс Розенблюта 
(IР) (Холла-Тайдмана) 

Ір = 12 ∑ (Рі × Чі) − 1 
Рі — ранг i-того підприємства на 
ринку 

4 Індекс Герфіндаля- 
Гіршмана (IГГ) Ігг = Чі × 100 

Чі — частка i-того підприємства в 
загальному обсягу реалізованої 
продукції 

5 Коефіцієнт відносної
концентрації (КВК) 

 
 Квк = 20 + 3

 

β — частка найбільших підпри-

ємств у загальній кількості учасни-
ків ринку, %; 
α — частка реалізованої продукції 

цих підприємств у загальному об-
сягу реалізованої продукції, % 

 

групи» [6, с. 89]. В нашому дослідженні, частка ринку 
буде відображати, наскільки результативну маркетин-
гову діяльність веде туристичне підприємство (табл. 2). 

У табл. 2 наведено структуру туристичних опера-
торів за кількістю обслуговуваних туристів. Розра- 
хунки будемо проводити за даними 2017—2019 рр., в 
звязку з тим, що окремі компанії не опублікували 
данні щодо кількості своїх туристів за 2020—2021 рр.  

Р. Лупак зазначає, що «інтенсивність конкурен-
ції — це ступінь протидії конкурентів у боротьбі за 
споживачів і нові ринкові ніші. Інтенсивність конку-
ренції проявляється в тому, наскільки ефективно під-
приємства використовують наявні в їх розпорядженні 
засоби конкурентної боротьби, зокрема більш низькі 
ціни, поліпшені характеристики товару, більш висо-
кий рівень обслуговування споживачів, випуск нових 
товарів тощо» [5, с. 77]. 

 

Таблиця 2 
Оцінювання рейтингу туроператорів України за кількістю обслуговуваних туристів 

Назва туроператора 
Кількість обслуговуваних туристів, осіб 

Структура  
(часта ринку), % 

Відхилення
у структурі, % 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік 

ТОВ «Join UP!» 703 388 902 600 1 015 475 26,7 19,1 -7,6

ТОВ Туристична ком-
панія «Anex Tour» 

453 801 515 582 821 730 15,3 16,0 0,7 

ТОВ «TEZ Tour» 233 710 284 956 305 000 8,4 5,7 -3,3

ТОВ «Coral Travel» 199 805 243 729 305 000 7,2 5,7 -2,5

ТОВ «ТТВК» 139 199 230 462 450 000 6,8 8,5 1,7

ТОВ «Professional 
Group (TPG)» 

240 728 229 484 420 000 7,0 7,9 0,9 

ТОВ «Pegas Touristik» 83 826 115 887 152 000 3,4 2,8 -0,6

Інші 509 770 853 650 1 850 747 25,2 34,8 9,6

Всього за даними 
туроператорів 

2 564 227 3 376 350 5 319 952 100 100 - 

Складено автором за даними [7; 8]. 

 
Визначення коефіцієнту концентрації туристич-

ного ринку дозволить не тільки зіставити рівні кон- 
центрації, а й проаналізувати динаміку, встановити, за 
рахунок частки яких туристичних підприємств (вели-
ких, середніх або малих) передбачається перегрупу-
вання ринкової влади. Але потрібно при цьому врахо-
вувати важливий недолік показника концентрації, 
який полягає в його «нечутливості» до різних варіантів 
розподілу часток між підприємствами-конкурентами.  

Коефіцієнт концентрації вказує, чи складається 
галузь із кількох великих фірм чи багатьох малих фірм. 
Він розраховується як сума відсоткової частки ринку, 

яку утримує найбільша визначена кількість фірм в га-
лузі. Коефіцієнт концентрації становить від 0 до 100%, 
а коефіцієнт концентрації в галузі вказує на ступінь 
конкуренції в галузі. Якщо в туристичній галузі коефі-
цієнт концентрації становитиме значення від 0 до 
50%, це буде свідчити про те, що галузь є абсолютно 
конкурентоспроможною та має велику конкуренцію 
серед фірм у галузі. Якщо наближається до 100%, при 
цьому фірма характеризується справжньою монопо-
лією. 

Для туристичної галузі України індекс концент-
рації складає: 

 



ШЕЛЕМЕТЬЄВА Т. В. 
 

 
 

        2022/№1  103 
 

к,  р. = 26,7 + 15,3 + 8,4 = 50,4%; к,  р.19,1 + 15,5 + 8,5 = 43,1%. 
 

Оцінювання стану туристичного ринку України 
надало змогу зробити висновок, що він є низькокон- 
центрованим, тому що у 2019 р. цей показник стано-
вив 43,1%, але у 2018 р. він був на межі встановленої 
норми у 50%. 

Найчастіше використовуваним є коефіцієнт кон-
центрації в чотири фірми, який складається з частки 
ринку чотирьох найбільших фірм у галузі, виражений 

у відсотках (формула 2). Якщо, Кк  перевищує 75%, 
вводится обмеження на злиття підприємств, тому що 
ринок розглядається як об’єкт монополізації.   

Зазначимо, що лідерами на туристичному ринку 
та найбільшу частку за кількістю обслуговуваних ту- 
ристів займають туристичні оператори ТОВ «Join 
UP!», ТОВ Туристична компанія «Anex Tour», ТОВ 
«TEZ Tour», ТОВ «Coral Travel». Розрахунок чоти-
рьохчасткового показника конкуренції на туристич-
ному ринку України показав, що в галузі протягом 
аналізованого періоду відбулися незначні зміни: 

 

Кк , = =0,57; 

 Кк , = 1015475 + 821730 + 450000 + 420000 = 0,51. 
 

При критичному значенні показнику 75% чоти-
рьохчастковий показник конкуренції на ринку у 
2018 р. становив 57%, а у 2019 р. — 51%. Тому турис-
тичний ринок не є монополізованим, крім того має 
нормальний рівень конкуренції. 

Інтенсивність конкуренції в туристичній галузі 
можливо визначити за допомогою розрахунку коефі-
цієнта Розенблюта. Для цього показника необхідно 
проранжувати підприємства-конкуренти в туристич-
ній сфері, у нашому випадку, наприклад, це викорис-
товуючи рейтинг туристичних операторів за кількістю 
обслуговуваних туристів. Максимальне значення кое-
фіцієнта Розенблюта дорівнює 1 (за умов монополії), 
мінімальне — 1/n (n — число підприємств у галузі) [5, 
с. 82]. Тобто, чим меншим у результаті розрахунків є 
значення індексу, тим менш монополізованим є ту- 
ристичний ринок (табл. 3).  

 
Таблиця 3 

Розрахунок коефіцієнта Розенблюта на туристичному ринку 

№ 
з/п 

Назва туроператора 

Структура за туристичними 
операторами, % 

Ранжування туристичних 
операторів на ринку, Рі 

2018 рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік

1 ТОВ «Join UP!» 26,7 19,1 1 1

2 ТОВ Туристична компанія «Anex Tour» 15,3 16,0 2 2

3 ТОВ «TEZ Tour» 8,4 5,7 3 5

4 ТОВ «Coral Travel» 7,2 5,7 4 6

5 ТОВ «ТТВК» 6,8 8,5 5 3

6 ТОВ «Professional Group (TPG)» 7,0 7,9 6 4

7 ТОВ «Pegas Touristik» 3,4 2,8 7 7

8 Інші 0,0482*522 0,064*531 8-522 8-531

 Разом 100 100 - -

Складено автором за даними [7-9]. 

 
Для туристичного ринку України у 2018 р. міні-

мальне значення коефіцієнта Розенблюта — 0,00189, у 
2019 р. — 0,00185 відповідно. Розраховуємо коефіцієнт 

(за формулою 3) використовуючи наведені дані  
у табл. 3. 

 Ір, ( ×( , × , × , × , × , × , × , × , ×( ⋯ )) , ; 
 Ір, ( ×( , × , × , × , × , × , × , × , ×( ⋯ )) , . 
 
За отриманими значеннями бачимо, що для ту-

ристичної галузі коефіцієнт Розенблюта є значно  
низьким, тому на даний час існує висока інтенсивність 
конкуренції на туристичному ринку.  

Найбільш популярним узагальнюючим показни-
ком, який враховує як чисельність підприємств, так  
і нерівність їх положення на ринку, характеризує рі-
вень монополізації є індекс Герфіндаля-Гіршмана. Він 
визначається сумою квадратів ринкових часток усіх 
підприємств галузі, та може набувати значення від 0 
(повна децентралізація) до 10000 (абсолютна монопо-
лія) [10, c. 77]. 

Зазначимо, що чим менший індекс Герфіндаля-
Гіршмана, тим менша концентрація, тим за інших  
рівних умов сильніша конкуренція на певному ринку 

і тим слабшою є ринкова влада окремих підприємств. 
Для конкурентного ринку (якщо число підприємств на 
ньому перевищує 100) індекс наближатиметься до оди-
ниці, для монопольного ринку — до 10000 [5, с. 81]. 

Враховуючи дані Державної служби статистики 
України відзначимо, що на туристичному ринку Укра-
їни у 2018 р. працювало 529 туристичних операторів, у 
2019 р. — 538 од. [9]. Рейтинг 7 туристичних операторів 
за 2017—2019 рр. вдалося визначити за опублікованими 
даними, але інші 522 та 531 підприємств неможливо. 
Послугами інших туристичних операторів скориста-
лися 853 650 осіб (2018 р.), та 1 850 747 осіб (2019 р.) 
відповідно. Тому у 2018 р. одне підприємство обслуго-
вувало приблизно 853 650/(529-7)=1 633 осіб, при 
цьому сукупна частка туристичного ринку склала — 
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25,2%, у 2019 р. — 1 830 813/(538-7)=3 448 осіб, частка 
ринку — 34,8%. Скористуємося «законом великих чи-
сел» задля отримання достовірності результатів на-
шого дослідження та припустимо, що частки ринку ту- 
ристичних операторів однакові, тобто частка одного 

підприємства у 2018 р. складає — 0,0482% (25,2%/522), 
а у 2019 р. — 0,065% відповідно. 

У табл. 4 наведемо розрахунок індексу Герфін-
даля-Гіршмана для туристичної галузі України. При 
аналізі конкуренції він реагує на питому вагу кожного 
учасника на ринку.  

 
Таблиця 4 

Розрахунок індексу Герфіндаля-Гіршмана для туристичного ринку України 

№ 
з/п 

Назва туроператора 

Частка кожного турис-
тичного оператора, по-
слугами якого скорис-
талися туристи (Чі), %

Чі ,% 

2018 рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік

1 ТОВ «Join UP!» 26,7 19,1 712,89 364,81

2 ТОВ Туристична компанія «Anex Tour» 15,3 16,0 234,09 240,25

3 ТОВ «TEZ Tour» 8,4 5,7 70,56 32,49

4 ТОВ «Coral Travel» 7,2 5,7 51,84 32,49

5 ТОВ «ТТВК» 6,8 8,5 46,24 57,8

6 ТОВ «Professional Group (TPG)» 7,0 7,9 49 62,41

7 ТОВ «Pegas Touristik» 3,4 2,8 11,56 7,84

8 Інші 0,0482*522 0,064*531 0,04822*522=1,2 0,0642*531=2,17

 Разом 100 100 1 177,02 800,26

Складено автором за даними [7-9]. 

 
В теорії оцінювання інтенсивності конкуренції та 

ступеня монополізації ринку відповідно до різниці 
значень коефіцієнта концентрації та індексу Герфін-
даля-Гіршмана виокремлюються три типи ринку за 
ступенем концентрації (табл. 5) [5, с. 81].  

 
Таблиця 5 

Типи ринків за ступенем концентрації 

Показники 

Типи ринків 

Високо концент-
рований 

Помірно 
концентрова-

ний 

Низько кон-
центрований

Коефіцієнт 
концентрації 

70 ≤ КК ≤ 100 45 ≤ КК < 70 КК < 45 

Індекс Герфі-
ндаля- 
Гіршмана 

2000 ≤ IГГ ≤  
≤ 10000 

1000 ≤ IГГ <  
< 2000 

IГГ < 1000 

 
За отриманими результатами індексу Герфіндаля-

Гіршмана (за формулою 4) для туристичної галузі Ук-
раїни можна сказати, що у 2018 р. ринок був помірно 
концентрованим (Ігг =1 177,02), а у 2019 р. — низько 
концентрованим (Ігг 800,26), тобто вказує на високий 
рівень інтенсивності конкуренції серед вітчизняних 
виробників туристичної продукції. 

Коефіцієнт відносної концентрації характеризує 
співвідношення числа найбільших підприємств на  
ринку і контрольованої ними частки реалізації про- 
дукції (туристичної). Цей показник вимірюється в аб-
солютних значеннях. Якщо значення коефіцієнта від-
носної концентрації туристичного ринку буде більше 
1, концентрація відсутня (ринок неконцентрований), 
ринок є конкурентним, менше або дорівнює 1 — на 
ринку спостерігається високий ступінь концентрації 
(ринок висококонцентрований), ринкова влада турис-
тичних підприємств є великою. 

 Квк, = 20 + 3 × 0,567 50 = 0,43;⁄  Квк, = 20 + 3 × 0,557 43 = 0,50.⁄  

 
Коефіцієнт відносної концентрації туристичного 

ринку за досліджуваний період менше 1, тому можна 
зазначити, що ринок висококонцентрований та новим 
підприємствам буде дуже важко увійти на ринок ту- 
ристичної галузі. 

У табл. 6 наведемо узагальнення результатів до- 
слідження рівня конкуренції на туристичному ринку 
України. 

Таблиця 6 
Зведені показники інтенсивності конкуренції на туристичному ринку України 

Показники 
Розрахункові значення Відповідна ситуація на ринку 

2018 рік 2019 рік 2018 рік 2019 рік 

Індекс концентрації (Ік ) 50,4 43,1 Ринок помірно концентро-
ваний, немонополізований 

Ринок низько концентро-
ваний, немонополізований

Коефіцієнт концентрації  
в чотири фірми (Кк4) 

0,57 0,51 Ринок немонополізований, нормальний рівень конку-
ренції 

Індекс Розенблюта 
(IР) (Холла-Тайдмана) 

0,000024 0,000029 Ринок немонополізований, концентрований, з високою 
інтенсивністю конкуренції 

Індекс Герфіндаля- 
Гіршмана (IГГ) 

1 177,02 800,26 Ринок помірно концентро-
ваний, немонополізований, 
середній рівень інтенсивно-
сті конкуренції 

Ринок низько концентро-
ваний, немонополізова-
ний, високий рівень інтен-
сивності конкуренції 

Складено автором. 
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Висновки. Таким чином, наведений теоретико-
методичній підхід дозволив оцінити та дослідити стан 
конкуренції та рівень монополізації на туристичному 
ринку України. Це дозволить зробити правильні ви-
сновки щодо обмеження або розвитку туристичних 
підприємств в Україні в сучасних умовах. Дослідження 
показали, що у 2018 р. на туристичному ринку України 
існувало 529 туристичних операторів та 538 — у 2019 р., 
які безпосередньо відзвітували щодо своєї діяльності. 
За показниками оцінювання інтенсивності конкурен-
ції на ринку було відзначено, що ринок немонополі-
зований, низько концентрований (помірно концент-
рований) та з високою інтенсивністю конкуренції. Ре-
зультати проведеного оцінювання інтенсивності кон-
куренції можуть бути використані при формуванні 
конкурентних стратегій туристичних операторів Укра-
їни, при прийнятті рішень щодо входження нових під-
приємств у галузь або стосовно доцільності продов-
ження ефективного функціонування в галузі існуючих 
фірм. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ  
В УМОВАХ КРИЗИ 

 
Постановка проблеми. Багаторічна пандемія 

COVID-19, інфляція, воєнне вторгнення на територію 
України значним чином вплинули як на розвиток еко-
номіки країни в цілому, так і на окремі його сектори, 
на окремих суб’єктів. Значною мірою негативний 
вплив відчув і кредитний ринок, на якому важливу 
роль у забезпеченні процесів кредитування суб’єктів 
господарювання та домогосподарств займають лізин-
гові компанії.  

Вітчизняні лізингові компанії забезпечують не 
лише кредитні потреби суб’єктів, а й сприяють залу-
ченню додаткових інвестицій, розвивають ринок імпо-
рту промислової техніки, машин, запчастин та устат-
кування. Вони стимулюють оновлення основних фон-
дів підприємств, раціоналізують управління кредит-
ними ресурсами, створюють умови для фінансової 
співпраці різних суб’єктів господарювання. Проте, че-
рез кризові явища ринок українського лізингового 
кредитування не здатен забезпечити потреби підпри-
ємств, як у кредитних ресурсах, так і у технічних засо-
бах (основних фондах). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми розвитку ринку лізингових послуг в Україні до-
сліджували такі вітчизняні вчені та економісти:  
О. Стойко [1], В. Станько, С. Станько [2], Т. Василь-
єва, А. Бойко А. [3], О. Смірнова [4], В. Зайцев [5] та 
інші. Проте залишається актуальним питання визна-
чення основних проблемних аспектів щодо розвитку 
кредитних спілок в Україні, оцінка рівня укладених лі-
зингових угод. 

Метою даного дослідження є систематизація та 
аналіз основних негативних факторів, що впливають 
на діяльність лізингових компаній в Україні та визна-
чення напрямів щодо їх зменшення враховуючи еко-
номічний стан економіки країни. 

Для досягнення поставленої мети використано 
методи порівняння та синтезу, статистичного аналізу 
щодо діяльності лізингових компаній та системного 
підходу до групування факторів, а також структурно-
логічного узагальнення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Лізинг — 
це сучасний ефективний економічно-фінансовий та 
інноваційний інструмент, який забезпечує суб’єктам 
господарювання, фінансовим установам та фізичним 
особам модернізацію основних засобів, збільшення 

прибутку, зменшення витрат щодо отриманих кредит-
них коштів. Також важливим моментом лізингового 
кредитування є можливість швидкого отримання но-
вого устаткування, машин чи техніки у власне корис-
тування та додаткових послуг щодо їхнього обслугову-
вання. 

У практичній діяльності вітчизняних лізингових 
підприємств об’єктом лізингу витупають: техніка, ма-
шини, промислові машини, будівельна та промислова 
техніка, автомобілі (легкові та вантажні), скутери чи 
мотоцикли, різноманітні запчастини тощо. Відповідно 
суб’єктами, які закумульовані у три основні групи є: 
лізингодавець, лізингоотримувач та виробник пред-
мету лізингу.  

Головними перевагами розвитку лізингових ком-
паній на ринку кредитних послуг є можливість орен-
дарям (фізичним та юридичним особам): 

— швидкого отримання устаткування чи техніки 
у користування; 

— отримання більш професійного обладнання чи 
професійної техніки у користування; 

— обслуговування безпосередньо у лізинговій 
компанії чи компанії, яка з нею співпрацює; 

— вибору умов та термінів кредитного лізингу з 
врахуванням власних інтересів; 

— додаткового консультування та навчання 
(пов’язаного з технічними особливостями техніки чи 
машин, новизною розробок); 

— отримання меншого відсотка за лізингове кре-
дитування, ніж банківський; 

— у будь який час повернення отриманих по лі-
зинговій угоді машин, устаткування, техніки; 

— оформлення оренди або привласнення на вибір 
лізингоотримувача. 

Правове регулювання лізингових операцій бере 
початок з розробки і прийняття УНІДРАУ Конвенції 
про міжнародний фінансовий лізинг (1988 рік), яка 
набула чинності в Україні у 2007 році, а також забез-
печила внесення значних поправок до Закону України 
«Про фінансовий лізинг» [8]. 12 вересня 2019 року 
Верховна Рада ухвалила новий закон, який змінив по-
літику регулювання небанківського лізингового ринку 
в Україні (закон про «спліт»). Відповідно до нового за- 
кону, Національний банк України взяв на себе регу-
лювання та нагляд за лізинговим ринком України. 
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Проте,  даний закон в повній мірі не забезпечує захист 
прав лізингодавців та лізингоотримувачів, врахування 
особливостей окремого судового регулювання лізин-
гових спорів, а також визначення окремих питань 
щодо укладання договорів залежно від суб’єкта — лі-
зингоотримувача. Варто зазначити, що саме законода-
вчо-правовий аспект має найбільш важливий вплив на 
розвиток лізингових послуг, надання якісних продук-
тів.  

Згідно з дослідженнями Solifi Group Leasing 
Report [9] Україна посідає лише 41 місце за обсягом 
надання лізингових угод, хоча обсяги промислових 
підприємств в Україні, а відповідно і потреба в техніці 
(промисловій, сільськогосподарській, будівельній 
тощо) у рази вищі, ніж у деяких розвинених країнах 
Європи. 

Зниження попиту на лізингові товари та послуги 
значною мірою пов’язане з пандемією, яка вплинула 
на діяльність багатьох вітчизняних підприємств,  
значна кількість яких скоротила обсяги виробництва і 
реалізації продукції, що в свою чергу вплинуло на рі-
вень прибутковості і ліквідності, знизилася потреба в 
оновленні основних засобів. Та окрім промислових 
підприємств (як щодо їх кількості, так і прибутково-
сті), негативні зміни торкнулися і лізингових компа-
ній. Загальна кількість зареєстрованих лізингових ус-
танов впродовж 5-ти років (2017-2021 рр.) скоротилася 
на 46 одиниць, проте кількість лізингових установ, що 
отримали офіційну ліцензію на провадження діяльно-
сті на території України зросла на 10 одиниць (рис. 1). 

 

Рис. 1. Кількість лізингових установ в Україні впродовж 2017-2021 років, од. 
 
При цьому кількість договорів фінансового лізи-

нгу, укладених українськими компаніями, склала у 
2017 році 7 699 угод, у 2018 році — 8 738 угод, у 2019 
році — 12 363 угоди, у 2020 році — 13 486 угод та у 2021 

році — 12 306 угод. Це в свою чергу збільшило загальну 
вартість діючих договорів фінансового лізингу (рис. 2) 
з 22 417 млн грн у 2017 році до 47 792,6 млн грн у 2021 
році (приріст склав 25 374,7 млн грн). 

 
Рис. 2. Вартість діючих договорів фінансового лізингу українських компаній впродовж 2017-2021 років, млн грн 

 
Як свідчить проведений аналіз вартості укладених 

лізингових договорів за галузями виробництва у 2021 
році найбільш активно вони укладались у сфері сіль-
ського господарства (рис. 3). Друге місце зайняли 

сфера послуг і транспорт (кожна близько 50% від вар-
тості укладених договорів лідером), на третьому міс-
ці — будівництво (20% від вартості укладених догово-
рів лідером). 
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Рис. 3. Вартість лізингових договорів за галузями у 2021 році, млн грн [7] 

 
Середня терміновість укладених лізингових дого-

ворів складає від двох до п’яти років, а найпоширені-
шими об’єктами угоди є трактори (35%) та різні види 
сільськогосподарської техніки: комбайни (11%), тех-
ніка для обробітку ґрунту (10%) та сіялки і жниварки 
(9%).  

Негативних змін зазнали обсяги поставки тех-
ніки, машин, устаткування у зв’язку із знеціненням 
національної валюти у порівнянні з іноземною. Окрім 
збільшення вартості техніки, устаткування, машин 
зросли і ціни на комплектуючі до професійної техніки 
і відповідно вартість обслуговування. У зв’язку з цим 
за останні роки спостерігається зміна ринків заку- 
півлі — з Європейського та Американського — на Азі-
атський (зокрема Китай та Тайвань).  

В Україні ще й досі відсутня ефективна державна 
підтримка лізингових компаній, проте наявна жорстка 
система оподаткування та контролю лізингових ком-
паній як посередників ринку капіталів. У липні 2020 
року нагляд за діяльністю лізингових компаній в Ук-
раїні покладено на Національний банк, що мало б 
сприяти їхньому розвитку у майбутньому. 

Варто зазначити, що більше 80% предмету лі- 
зингової угоди складають саме об’єкти (машини, тех-
ніка, устаткування тощо), які виготовлені поза ме-
жами України, і лише трохи більше 10% — вітчизняні. 
Як зазначають у лізингових компаніях, національні 
виробники здатні зацікавити вітчизняні компанії і тим 
самим підвищити розвиток лізингових послуг. Але для 
розвитку вітчизняного лізингу, який буде пов'язаний з 
вітчизняними виробниками, необхідні інвестиційні 
ресурси.  

Як зазначає Національний банк України у Книзі 
«Майбутнє регулювання небанківського лізингу» [7] 
сьогодні лізингові компанії обмежені у можливостях 
щодо залучення додаткових коштів, що основною мі-
рою спричинено війною та постковідним впливом на 
економіку. Основними джерелами фінансування були 
авансові платежі (30%), кредити банків (28%) та влас-
ний капітал (27%). Проте таких джерел є недостатньо 
для майбутнього розвитку лізингових компаній, вони 
повинні стати активними суб’єктами інвестиційного 
ринку як в Україні, так і за її межами. Важливо, що 

лізингові компанії повинні повертати частину доходу 
за користування банківським кредитом, який переви-
щує лізинговий кредит компанії. 

Окрім того, існують внутрішні фактори, що 
пов’язані безпосередньо з діяльністю лізингових ком-
паній, а саме:  

— відсутність чіткої та своєчасної подачі фінансо-
вої звітності лізингових компаній відповідно до між-
народних стандартів; 

— небажання проводити внутрішній аудит діяль-
ності (хоча б раз у три роки для пошуку напрямів  
власної фінансової оптимізації); 

— відсутність розрахунку показників фінансового 
стану та потенціалу; 

— відсутність розробленої програми управління 
ризиками; 

— відсутність маркетингової стратегії (розвинуті 
сучасні сайти, проведення конференцій та вебінарів) 
інформаційного розвитку; 

— низький рівень довіри до регуляторів ринку 
кредитних послуг. 

Висновки. Аналізуючи основні проблеми діяль- 
ності та розвитку лізингових компаній, їх доцільно 
згрупувати за наступними видами: 

— споживчі проблеми (низький рівень обізнано-
сті серед представників малого та середнього бізнесу 
стосовно переваг і специфіки лізингу); 

— управлінські проблеми (недостатній рівень ме-
неджменту та отримання міжнародного досвіту віт- 
чизняних лізингових компаній);  

— маркетингові проблеми (низький рівень сис-
теми маркетингу діяльності лізингових компаній, їхня 
популяризації на ринку);  

— конкурентні проблеми (жорстка конкуренція 
банківської системи, яка надає послуги дешевші, ніж 
лізингові, володіє значним фінансовим потенціалом, 
може запропонувати повний спектр фінансових по- 
слуг; незначна конкуренція на лізинговому ринку, яка 
б сприяла стимулюванню розвитку лізингу, стабіліза-
ції та розширенню його позицій на фінансовому  
ринку);  

— фінансові проблеми (недостатній рівень ділової 
активності та фінансової стійкості лізингодавців);  
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— ресурсні проблеми (формування лізинговими 
компаніями неефективної структури джерел фінансу-
вання лізингових операцій із обмеженими можливос-
тями фінансування лізингових операцій і коротко-
строковим терміном кредитування банківськими уста-
новами лізингової діяльності);  

— технічні проблеми (відсутність у вітчизняних 
лізингових компаніях ефективної уніфікованої сис-
теми автоматизації проведення лізингових операцій);  

— кон’юнктурні проблеми (пов’язані з нерозви-
неністю інфраструктури ринку лізингу); 

— проблеми регіональної та галузевої концентра-
ції (нерівномірний розподіл надання лізингових по- 
слуг у різних галузях економіки). 

Тому, подальші дослідження щодо діяльності лі-
зингових компаній доцільно зосередити на пошуку та 
розробці напрямів удосконалення їхньої діяльності на 
ринку кредитних послуг України, враховуючи нега- 
тивні фактори та кризові явища, що на них впливають.   
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ПРОБЛЕМИ І ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІТ-СФЕРИ  
В УКРАЇНІ ЗА УМОВ АКТИВІЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРУВАННЯ  

ДО МІЖНАРОДНОГО РИНКУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ 
 
Постановка проблеми. Сучасні інформаційні тех-

нології дозволяють знайти ефективні рішення, які по-
кращують бізнес-операції, і проявляються кількісно та 
якісно: кількість послуг, вартість ІТ-послуг і рівень на-
дійності, швидкість виведення нових послуг на ринок 
або створення нових умов для вже існуючих і т.д. За 
останні роки вітчизняна ІТ-сфера зростала досить 
швидкими темпами. Передусім це відбувалося завдя-
чуючи розширенню вітчизняного ринку, потребам 
експортування ІТ-послуг, поліпшенню рівня ефектив-
ності правового регулювання цієї сфери, яке відбува-
ється, зокрема, із широким залученням бізнес-асоціа-
цій, громадських об’єднань тощо [2]. Проте, на сьо- 
годні на розвиток вітчизняної ІТ-сфери впливає чи-
мало факторів, які його суттєво стримують. Саме це 
обумовило актуальність цього дослідження.  

Метою статті є дослідження проблем, потенцій-
них можливостей для розвитку ІТ-сфери в Україні при 
активізуванні процесів інтегрування до міжнародного 
ринку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вітчиз-
няна ІТ-сфера та проблематика інформатизування,  
діджиталізування суспільства є достатньо докладно ви-
світленими у працях вітчизняних, зарубіжних вчених, 
фахівців, таких як: В. Баштовий [8, c. 106-112], І. Бриль 
[1, c. 172-179], Я. Брюховецький [1, c. 172-179], Т. Ва-
калюк [2, c. 146-147], В. Васильців [3], Л. Гальків [4, 
7, c. 42-55], О. Гуцалюк [5, c. 166-171], Н. Гаврилова 
[5, c. 166-171], Л. Довгань [6], П. Друкер [14], О. Ка-
рий [7, c. 42-55], М. Катсуно [15, c. 8], А. Козинець 
[6], С. Корабельський [15, c. 181-188], І. Кулиняк [4], 
Т. Кулініч [4], Л. Лісовська [4], І. Матвій [4], В. Мель-
ченко [8, c. 106-112], І. Новаківський [9], О. Пахомова 
[8, c. 106-112], І. Перерва [11], І. Підоричева [12, c. 36-
52], А. Погорілий [13], М. Портер [14], І. Рантюк [2, 
c. 146-147], М. Рахман [15, c. 181-188], І. Фоміченко 
[8, c. 106-112], А. Цапулич [7, c. 42-55] та багато інших. 
Аналізування провідних публікацій вітчизняних, зару-
біжних фахівців засвідчило, що недостатньо виріше-
ними залишаються питання, що стосуються проблем, 

стримуючих розвиток вітчизняних ІТ, а також оптимі-
зування їх потенціалу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проана-
лізувавши тенденції кількості суб’єктів господарю-
вання ІТ-сфери (інформація та телекомунікація), при-
ходимо до висновку про активізування цієї діяльності 
протягом аналізованого періоду (особливо за 2017-
2020 рр.) [12]. Статистичні дані розпочинаються із 
2012 р., оскільки до цього класифікування було дещо 
відмінне і тому неспівставне (рис. 1, 2). Суттєве зрос-
тання фізичних осіб підприємців (ФОПів) відбулося  
теж за аналогічний період (рис. 2) [12]. 

При цьому частка ФОПів у загальному обсязі ре-
алізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів госпо-
дарювання України за 2020 р. становила аж 17,5% [10]. 
Активні темпи розвитку ІТ-сфери України (рис. 1, 2) 
призвели до суттєвих структурних змін в ній протягом 
останніх 5 років.  

Можна констатувати скорочення навіть п’ятиріч-
ного терміну до 2-3 річних циклів. Наукові дослід-
ження динамічності суспільного розвитку засвідчують, 
що прогнозування розвитку світових ринків є корект-
ними протягом часового інтервалу (10-15 років) [3; 15; 
17]. Враховуючи тенденції суспільного розвитку, тен-
денції ІТ-сфери, можна виокремити тенденції роз- 
витку світового ІТ-ринку для довгострокової перспек-
тиви (див. таблицю). 

Ґрунтуючись на наукових розробленнях, дослід-
женнях у таблиці ідентифіковано інституціональні 
суб’єкти регулювання світового ІТ-ринку згідно уза- 
гальнених п'ятьох управлінських рівнів [3; 9; 12; 15].  

Інтелектуалізування та інформатизування вітчиз-
няної економіки за умов глобалізації (євроінтеграції) 
вимагають комплексного, збалансованого реформу-
вання у правовій, науково-технічній, освітній, бюдже-
тній, фінансово-кредитній, виробничій, розподільній, 
зовнішньоекономічній, демографічній, міграційній, 
соціальній, фінансовій, житлово-комунальній, інфор-
маційній, інноваційній, соціально-культурній та ін-
ших політиках [2; 12; 15].  
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Рис. 1. Динаміка частки підприємств ІТ-сфери у загальному обсязі за період 2012-2020 рр. [12] 
 

 
Рис. 2. Динаміка частки підприємств ІТ-сфери у загальному обсязі за період 2012-2020 рр. [12] 

 

Таблиця 
Характеристика тенденцій розвитку та інституціональних суб’єктів регулювання  

світового ІТ-ринку за управлінськими рівнями [1; 2; 5; 6; 9; 11; 15] 
Управлінські  

рівні 
Тенденції 

Суб’єкти та зміст заходів 
регулювання 

Глобальний Світовий ІТ-ринок зростатиме сучасними темпами (якщо не 
зазнає істотних негативних впливів від кризових явищ) до 2030 
р. Відбуватиметься нарощування обсягів нових ІТ-продуктів, 
ІТ-послуг, посилюватиметься інтегрування ІТ до всіх соціаль-
них сфер 

Міжнародне. ЮНКТАД, ЕКОСОР, ЮНІДО, 
Міжнародний союз електрозв’язку, Партнер-
ство з вимірювання ІКТ та розвитку, СОТ 
тощо. Регіональне: у межах інтеграційних 
об’єднань: ЄС, НАФТА, ЛАІ, МЕРКОСУР, 
Андська група, АСЕАН, Союз Арабського 
Магрибу та ін.  

Макро Темпи розвитку національних ІТ-ринків стримуватимуться ма-
кроекономічною нестабільністю країн; в країнах, що 
розвиваються, відбуватиметься активне зростання ІТ-ринку за 
рахунок активного переведення американськими, європейсь-
кими компаніями до них потужностей 

Національне. Захист прав інтелектуальної 
власності, антимонопольна політика, галу-
зеві стандарти, боротьба із кіберзлочинністю, 
регулювання торгівлі ІТ, електронної торгівлі

Мезо Сегменти ІТ-ринків швидко відновлюватимуться після кризо-
вих явищ, гармонійно розвиватимуться, на них сформується 
попит на розроблення науково обґрунтованої методології із 
проблем оцінювання вартості ІТ-компанії, управління варті-
стю; ІТ-ринки набуватимуть чіткого структурного формалізу-
вання; сегменти ІТ-ринку розвиватимуться різними темпами в 
світовому/регіональному вимірах; їх розвиток викликатиме 
структурні, функціональні зміни в інших ринках (фінансовому, 
праці, освітніх послуг тощо); активно поширюватимуться хма-
рні сервіси 

Регулювання на рівні органів місцевого са-
моврядування. Накази, розпорядження, до-
зволи та заборони, програми. Галузева спів-
праця, координування (асоціації, спілки, 
об’єднання тощо) 

Мікро ІТ-компанії залишатимуться найдорожчими в світі; активно 
нарощуватимуть сегмент ІТ-послуг; стаціонарне програмне за-
безпечення поступово витіснятиметься інтернет-сервісами; 
зростатиме обсяг послуг IT аутсорсингу тощо 

Політика, стратегії, внутрішньофірмовий до-
кументообіг, ІТ-етика, праця ІТ-фахівців 

Особистісний  Зростатимуть обсяги закупівлі мобільних пристроїв (планшети, 
смартфони тощо); збільшуватиметься кількість бажаючих здо-
бути фахову освіту, в подальшому працевлаштуватися на ІТ-
ринку 

Світоглядні цінності, індивідуальні поба-
жання, можливості використання ІТ домого-
сподарствами, окремими людьми 

 
Необхідно усвідомлювати, що на вітчизняний ІТ-

ринок впливатиме стан національної економіки. Стра-
тегічні напрямки розвитку національного ІТ-ринку 

мають логічно узгоджуватися із головними сферами 
економіки.  
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Для визначення стратегічних напрямків оптимі-
зування вітчизняного ІТ-ринку необхідним є встанов-
лення сценаріїв його розвитку. 

Потенційними сценаріями розвитку подій на віт-
чизняному ІТ-ринку можуть виступати наступні [6, 7, 
15]: 

1. Входження України до світового інформацій-
ного простору. Україна як повноправний учасник із 
власною стратегією, із гарантованою системою націо-
нальної безпеки інформаційної сфери. Відповідно не-
обхідною є стратегія гарантування захисту вітчизняних 
інтересів в інформаційній сфері, систематизування  
вітчизняної правової політики у ІТ-сфері, проведення 
безперервного моніторингу державою використання 
ІТ бізнес структурами, держорганізаціями.  

2. Інтегрування до ІТ-простору країн-членів ЄС. 
Доцільною буде стратегія залучення та активного ви-
користання досвіду ЄС, адаптовуючи його до вітчиз-
няних реалій. Консолідування, інтегрування українсь-
кого ІТ-ринку з ЄС відбувається на підставі Угоди про 
Асоціацію з ЄС.  

3. Поглинання вітчизняного ІТ-ринку світовим. 
Зрозуміло, що даний сценарій є менш привабливим, 
однак не менш реалістичним. Тому доцільним за таких 
умов виступатиме стратегія патентування (ліцензу-
вання), брендування вітчизняних винаходів (з метою 
підвищення рівня захисту, економічної безпеки).  

4. Вітчизняний ІТ-ринок стане заручником ін- 
формаційної експансії. Один із найгірших сценаріїв 
розвитку. Доцільною буде стратегія протидії зовніш-
ньому впливу на вітчизняний ІТ-ринок (використову-
ючи міжнародні фінансові програми задля покра-
щення вітчизняної ІТ-сфери, поширюючи державне 
контролювання за обігом ІТ-продуктів (послуг). 

Одним із найперспективніших та реалістичних 
сценаріїв виступає консолідування, інтегрування укра-
їнського ІТ-ринку з ринком ЄС. Він сприятиме ак- 
тивному розвитку вітчизняного ІТ-ринку в Україні 
шляхом створення та реалізування нових проєктів (а 
це створення нових робочих місць в ІТ сфері, отри-
мання додаткових доходів від експортування IT-
послуг у ЄС, а також залучення іноземних інвестицій 
у розширення, модернізування освітньої системи 
тощо) [2, 7, 9, 12]. 

Проаналізувавши ключові сучасні тенденції роз-
витку вітчизняної ІТ-сфери, можна констатувати, що 
галузь перебуває на стадії активного розвитку, є од-
нією із найперспективнішим у економіці України. 

Рівень її розвитку виступає сьогодні одним із 
ключових аспектів, який визначатиме сукупний рівень 
розвитку всієї країни. Проте, в Україні підтримка ІТ-
сфери із боку держави поки що недостатньо дієва, що 
породжує проблеми, негативно впливаючи на позиції 
України у світових рейтингах. 

Необхідною є співпраця ІТ-галузі з державою, 
сприяння, стимулювання державою розвитку цієї 
сфери. Задля подальшого зростання, розвитку вітчиз-
няної ІТ-галузі необхідними є такі заходи: 

— формування стабільної фіскальної політики 
для галузі;  

— усунення регуляторних бар’єрів;  
— сприяння активізуванню розвитку IT-освіти; 
— підвищення рівня кваліфікації кадрів ІТ-сфери;  
— активізація просування бренду України із ви-

значених питань на міжнародному (зокрема, європей-
ському) ринку тощо. 
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АНАЛІТИКА СОЦІОЛОГО-ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗРІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ  
ТА ВОЄННО-ОБОРОННИХ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

(Уніфікований публіцистичний матеріал cформовано на базі дискусійних заходів  
в об’єднаних територіальних громадах) 

 
Обґрунтування актуальності теми дослідження. Ви-

никнення управлінських проблем у нашій державі, 
пов’язують в одному випадку з війною, в іншому з  
інерційністю пострадянської епохи. Так чи інакше це 
обумовлює посилення контролю та відповідальності у 
цій сфері, попередження зловживань та зміцнення ви-
конавчої дисципліни, за рахунок розробки та впро- 
вадження відповідних організаційно-економічних ме-
ханізмів та чинників. Цього вимагають не лише дер-
жавні реформи, а і підготовка до вступу України в Єв-
ропейську співдружність та НАТО. 

На даний час у ЗМІ та в наукових фахових ви-
даннях не мало статей присвячено проблемам держа-
вотворення. Тим часом проблеми військового чи обо-
ронного характеру в умовах об’єднаних територіаль-
них громад (ОТГ) не мають належного висвітлення. В 
періодиці частково і тематично висвітлюється роль в 
цих процесах державних, політичних та громадських 
організацій, науки, духовенства, ін. Певну роль, в 
справі ефективності управління, зміцнення виконав-
чої дисципліни, економічних реформ, стабілізації еко-
номіки, ефективного використання ресурсів та зага-
лом знову ж таки державотворення, мають відігравати 
всі управлінські рівні в т.ч. розмаїті громадські форму-
вання, які, на перший погляд, у безсистемних, безре-
зультатних розмовах зачіпають немало актуальних пи-
тань. 

Як відомо, народження держави,  відбувається за 
волею людей і теж супроводжується розмаїтими нега-
тивними явищами дисциплінарного характеру, які по-
силюються в умовах війни.  Послаблення контролю та 
у результаті погіршення виконавчої дисципліни, від-
бувається розвиток корупції, інших розмаїтих зловжи- 

вань в цій сфері суспільного життя. Особливо яскраво 
проявляють себе ці явища в посттоталітарних держа-
вах у їх управлінських новоутвореннях і зокрема в 
ОТГ. Тим часом успішність їх розвитку, у значній мірі, 
насправді залежить як від мудрості її керівництва так  
і від стану виконавчої дисципліни, державної ідеології, 
яку вона проводить, рівня свідомості населення, його 
професійних якостей, патріотичних переконань та по-
рядності, врахування громадської думки. Через те, в 
силу впливу згаданих чинників, в господарському 
комплексі проявляються означені зловживання і про-
тиріччя. 

Необхідно відзначити що на даний час в силу зга-
даних причин, у багатьох випадках свідомо ігнору-
ється, нівелюється і не виконується освітньо-виховна 
функція держави. Особливо ці питання є актуальними 
знову ж таки в ОТГ. Реалізація виховної функції, за-
тримується в силу відсутності державної ідеології, яка 
суттєво впливає на формування професійних та свідо-
місно-патріотичних показників розвитку молодого по-
коління суспільства. Вчені стверджують, що у держа-
вах де, відсутня ідеологічна робота, відповідно низь-
кою є моральність, відповідно процвітає корупція,  
низькою є  виконавча дисципліна. Наука встановила, 
що високе  число зловживань у господарській діяль-
ності утримується там, де  низький рівень духовності, 
не підтримується моральні принципи співіснування 
там люди не мають надії на краще майбутнє. 

Тим часом безпосередньо темі управління, мора-
льності суспільства, ефективності суспільних та еко-
номічних реформ та участі у вирішенні проблем  
воєнно-оборонного характеру в умовах ОТГ активіза-
ції громадськості, формування у громадян воєнно-
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оборонного періоду переконань вступу України до ЄС 
та НАТО, уваги приділено недостатньо. 

Власне ці та інші обставини обумовлюють актуа-
льність і своєчасність даної проблематики. 

Аналіз літературних джерел з досліджуваної про-
блематики.  Аналізуючи проблематику використання у 
воєнно-оборонних діях громадської ініціативи, особ-
ливо в екстремальних умовах функціонування ОТГ, в 
реалізації господарських та загально державних ре-
форм, усуненням проблем багатопланової кризи та її 
впливу на розвиток України опосередковано присвя-
чені праці вітчизняних науковців, серед яких В.Бур-
лака, Ю. Гончаров, Г. Мечніков, А. Олешко, Л. Яре-
менко [2] та ін. Дослідженнями безпекових проблем, 
інновацій та їх впровадженням на підприємствах 
займалися такі вчені як І. Балабанов, О. Вівчар,  
Л. Головкова, В. Франчук, В. Горфінкель, А. Гречан, 
М. Денисенко, Є. Денісов, С. Ілляшенко, О. Кузьмін, 
Н. Краснокутська, Л. Оголєва, В. Порохня, І. Рекуна,  
Р. Фатхутдінов, І. Федулова, Л. Черкащина [2]. Слід 
сказати, що дослідження знову ж таки виконувалися 
не лише без врахування ситуації ОТГ, думки громад-
ськості, а і без врахування вимог вступу держави  до 
ЄС та НАТО. 

Дослідженню проблем виявлення недоліків  
(бюджетної) сфери, впровадженню заходів з поси-
лення контролю засобами управління, попередження 
зловживань та зміцнення виконавчої дисципліни, за 
рахунок зазначених чинників присвячено праці вітчи-
зняних вчених: В. Лехан, М. Шевченко, Л. Крячкова, 
В. Волчек, Власюка, В. Геєця, О. Гненного, А. Гречко, 
А. Гриценка, В. Диканя, Я. Жаліло, В. Куценко, 
В. Компанійця, А. Момота, О. Новікова, О. Павликів-
ська, О. Сороківська, А. Олійника, О. Пасхавера, 
В. Сичова, З. Стаховяка, В. Тарасевича, А. Ткача, 
А. Шастітко, В. Шлемко В. Якубенка, Б. Язлюка та 
інших [1-15]. 

На даний час загалом не мало статей та наукових 
праць присвячено проблемам державотворення, взає-
мозв’язкам науки і виробництва. Окремі вітчизняні та 
закордонні управлінці приділяють увагу проблемі  
адаптаційно-трансформаційним процесів відповідно 
до вимог асоційованого членства в ЄС та НАТО без 
ув’язки цих процесів  з постсиндромними наслідками 
воєнно-оборонного періоду  нашої держави . 

Вивчення причини виникнення корупції та ін-
ших зловживань в управлінському апараті, погіршення 
обслуговування, організації у сфері управління, зни-
ження мотивації державотворчої та наукової діяльно-
сті, послаблення виконавчої дисципліни та контролю 
як засобу їх попередження в державі показує, що ця 
сфера залишилася за полем зору не лише вітчизняних 
учених, а й навіть відповідальних за цю ділянку, від 
держави осіб і служб. Соціологічні дослідження під- 
тверджують що найбільше піддається цьому негатив-
ному впливу не лише гуманітарна сфера загалом та 
освіта, культура, наука, охорона здоров’я зокрема, а  
і безпосередньо адміністративно-управлінський апа-
рат. Вони в силу посттоталітарних традицій завжди 
були і залишаються дуже податливими на такі зловжи-
вання. 

Отже, питання виявлення недоліків функціону-
вання, за рахунок означених чинників негативно поз-
начається на ефективності функціонування Націона-
льної економіки, фінансовій стійкості підприємств і 
закладів в т.ч. суб’єктів господарювання ОТГ, психо- 

логічній стабільності громадян України, діяльності го-
сподарських суб’єктів та загалом зниження їх конку-
рентоспроможності. 

Ці та інші обставини обумовлюють необхідність 
ретельного вивчення соціально-економічної ситуації 
не лише у державі, а і в ОТГ та вироблення  державної  
стратегії і механізмів  її реалізації з урахуванням думки 
громадськості. 

Виходячи з цих міркувань відбулося формування 
мети та завдань цієї статті. 

Мета та завдання статті. Україна — держава, в 
силу війни та пов’язаних з цим обставин, стоїть перед 
проблемою вироблення стратегії розвитку Національ-
ної господарки на майбутнє (в т.ч. суб’єктів господа-
рювання в умовах ОТГ). Її вирішення повинно врахо-
вувати громадську думку у плані   відновлення пово-
єнної економіки та підготовки до вступу у ЄС та 
НАТО. У цьому контексті виконавців мали б зацікав-
лювати впровадження не лише нової техніки, розви-
ток новітніх технологій, що ґрунтуються на передових 
досягненнях науки, а і посилення, за рахунок управ-
лінських засобів, та залучення до цих процесів громад-
ськості, використання громадської думки. 

Довідково: Сьогодні в Україні функціонує ба-
гато громадських, політичних організацій та більше 
30-а галузевих Академій наук, Федерація учених Ук-
раїни, творча ініціатива яких навіть в умовах війни 
державою не була використана у повній мірі. Як ре-
зультат, ініціативність цих академічних формувань 
пригасає. Визріває розчарування серед учених, які 
щиро хочуть брати свою посильну участь у наукових 
розробках і т.д. Особливо гостро це проявляється у 
сьогоднішніх умовах підготовки України до вступу в 
ЄС та НАТО. 

Як підкреслюють науковці, найважливішим за-
вданням цього процесу є вироблення організаційних 
механізмів які дозволили б реалізацію цієї стратегії, 
яка забезпечує можливість еластичної адаптації до Єв-
ропейських стандартів, гнучкої зміни пропорцій між 
темпами розвитку наукового, технічного, фінансового 
і виробничого потенціалів і т. п., що є головним  
завданням на цьому етапі державної політики, а і по 
суті попередження негативних явищ в економіці. На 
думку членів ОТГ стратегія повинна бути  представ-
лена комплексом управлінських підходів і рішень, що 
визначають відновлення повоєнної економіки та по- 
етапну реалізацію головних напрямів діяльності на  
перспективу  щодо ефективного використання ресур-
сів, впровадження нововведень, оновлення основних 
фондів, удосконалення управління, організації вироб-
ництва і праці, економіки соціального розвитку тощо 
[1]. 

Набір методів і засобів реалізації стратегії у цій 
сфері на суб'єктах господарювання ОТГ досить широ-
кий. Він включає, крім усього, різні державні заходи, 
які стимулюють інноваційну активність виробництва, 
бізнесу, соціального розвитку задля створення спри- 
ятливих умов та коригування податкового, регулю-
вання, впровадження передових технології, системи 
контрактних взаємовідносин, зняття ряду обмежень 
щодо охорони навколишнього середовища, антирей-
дерського законодавства, різні форми підтримки па- 
тентно-ліцензійного законодавства, міжорганізаційної 
кооперації та малого інноваційного бізнесу на мікро-, 
мезо- та макро рівнях. 
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Традиційним методом впливу на розвиток об’єд-
наних територій, особливо в воєнно-оборонні періоди 
та інших економічних потрясінь, є податкові пільги, 
ін. 

Метою та завданнями цієї статті є соціологічне 
дослідження особливостей функціонування ОТГ  
власне у воєнно-оборонний період, відродження на-
родногосподарського комплексу у повоєнний період 
та реалізацію особливих функцій управління серед 
яких засоби посилення виконавчої дисципліни та по-
передження зловживань у господарській діяльності, 
підготовці  вступу України до ЄС. та НАТО. Розроб-
лення, теоретико-методичних підходів та практичних 
рекомендацій щодо підвищення ефективності вико- 
ристання наявних ресурсів загалом та зростанню доб-
робуту, розвитку системи національної безпеки нашої 
держави.   

Виклад основних положень статті. В умовах най-
безглуздішої, найжорстокішої, найнесправедливішої 
війни, яка розпочата росією підступно, поправши всі 
міжнародні норми і правила усі негативні прояви у 
економіці, політиці, громадському і духовному житті. 
Війна, яка названа ворогом спецоперацією, не офі-
ційно, людьми визнається  початком третьої світо-
вої…Кожна сторона несе  великі людські і матеріальні 
втрати. В Україні  невиправдано триває руйнація  
житла, інфраструктури, виробництв. Літературно ви-
словлюючись, здається сам сатана проснувся та взя-
вши для виконання своїх злих намірів, найпідліших 
виконавців з самого дна пекла. Держава повстає з руїн 
і попелу, як птаха фенікс. 

В справу захисту правди включились усі цивілізо-
вані, демократичні держави світу. Звичайно, пройде 
час, ми переможемо і багато з нас буде розмишляти 
про використані в ній засоби? чи були вони гуман-
ними чи не гуманними, справедливими чи несправед-
ливими? Знайдуться такі, що  будуть виправдовувати 
заподіяні проти людяності злочини. Будуть такі що 
звинувачуватимуть  нас в недолугості вирішення цієї 
проблеми, яку можна було розв’язати без…війни, шля-
хом дипломатичних переговорів, а будуть такі, які ска-
жуть, слава Богу що москаль не кинув на Україну 
атомну бомбу і т.д., і т.п. Між тим, про це застерігає у 
своєму інтерв’ю журналістці наш земляк Григорій Яв-
лінський  (лідер російської партії «Яблуко») [Інтерне-
тресурс]. 

Власне про ці та інші питання говорять люди. 
Справді, ми втратили зброю, нам попередньо підір-
вали склади боєприпасів, у нас не було підготовленої 
армії, але ми дякуючи підтримці партнерів, протисто-
їмо другій армії  у світі. Безперечно, що стосується 
війни варто обговорювати всі події, щоб попередити 
фейки і московську брехню, якою щедро нас благо- 
словляє агресор. 

Шукаючи шляхи вирішення згаданої проблема-
тики, визначення чинників впливу на ефективність не 
лише воєнних дій, а і економічних реформ, які суттєво 
гальмуються слабкою активізацією заходів із налаго-
дження співпраці з громадськістю,  передбачають усу-
нення перепон для впровадження, у цій царині, про-
понованих ідей та пропозицій. Необхідно відзначити, 
що багато з них мають об’єднавчу державницьку мету.  
Свої форуми чи зустрічі згадані громадські об’єднання 
здійснюють, в силу актуальності та необхідності, роз-
глянути чи обговорити ту чи іншу тематику. Попри це, 
інколи під приціл науковців потрапляють, так би мо- 

вити «досужі» роздуми пересічних громадян нашої 
держави. Власне їх вивчення викликало потребу напи-
сання цієї статті, яка зачіпає складну державну про-
блему. 

Звичайно громадськість, політики, на даний час, 
вивчають громадську думку у цій сфері. Та вивчення в 
основному виконується у міських поселеннях. Ми 
проводимо опитування, використовуємо всі види со-
ціологічного дослідження цієї проблематики та систе-
матично стараємось висвітлювати результати у ЗМІ 
включаючи і сільську місцевість ОТГ. 

Однозначно, винною у цьому кровопролитті, 
люди вважають ненаситність і жлобізм злочинно- 
терористичної держави, так званої, росії нашої «брат-
ньої держави» якій не бракує ні території, ні ресурсів, 
а навпаки здорового глузду у сфері їх використання. 
яка навіть не володіє точними даними про їх запаси!!!.  

Довідково: «жлобізм» має розмаїте тракту-
вання. Зокрема Генадій Озеров вважає що жлоб- 
ство, це невгамовна жадібність викликана причи-
нами пов'язаними з цивілізацією. Тут іншого слова 
немає на щастя. Гарне, звучне, соковите слово. Іс-
нує синонім цього слова - жадібність. Але жадіб-
ність, це патологічна властивість, тобто це відхи-
лення від природної норми жадібності. Всі без виня-
тку організми народжуються з властивістю жа- 
дібність, і завдяки йому підсвідомо поспішають на-
ситити себе ресурсом для життєвого обміну речо-
винами [Інтернетресурс]. 

На диво, у громадських обговореннях відзнача-
ється що  глузд відсутній також і у діях керівництва 
цієї (у царині її походження і її нинішнього міжна- 
родного становища) псевдодержави. Звичайно, пройде 
час і земна цивілізація теж дасть оцінку цьому жло- 
бістському утворенню та феномену поведінки їх ліде-
рів, якими ганебно ознаменовано третє тисячоліття.  

Примітка: У цьому розділі статті використову-
ється та термінологія, якою користуються громадяни 
України обговорюючи соціально-економічну чи військово-
політичну тематику у громадських місцях, за виключен-
ням вульгаризмів. 

За більш як 30-ть років Незалежності населенню 
нашої держави відкрилося багато історичних фактів, 
які пояснюють походження цієї держави, відкрива-
ються зв’язки між подіями, явищами минулого і сьо-
годення. Наприклад, люди пригадують (з історичних 
джерел), що у свій час був князь «Боголюбський», 
який  хотів знищити нашу столицю Київ. Приступив 
до вирішення цієї «безглуздої стратегічної задачі», яка 
нібито мала забезпечити…цілісність нової території 
держави без Києва, з ним на чолі. Нищив все, вбивав 
усіх. Навіть, розповідають історики, хотів ще землю 
переорати та …не вийшло. За такі «благі наміри», по-
тім духовенством цієї самої росії він возвеличений  
як …святий і зайняв місце на… наших українських іко-
нах??? Вважаємо що це оскверняє Християнський іко-
нопис. Та вирішення питань такого характеру нале-
жить духовенству.  

Нині у лідерів цього жлобського суспільства виз-
рів, як кажуть самі російські філософи, у нації 
п’яниць, злодіїв і вбивць (додамо ще, не переверше-
них, віроломних брехунів),  …аналогічний стратегіч-
ний план. Знищити державу і націю — творіння Гос-
поднє, бо вони (українці) не захотіли жити в твані пі-
дступності, мряці нечистих істот і смутних відносин 
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між ними… Треба сказати, думок з цієї теми у людей 
багато. Хочеш знати судження громадськості, про си-
туацію, спустись у низи. Не пошкодуй часу та поспіл-
куйся з пересічними громадянами, а краще з сільсь-
кими жителями де немає нині  газет і радіо та сучасних 
комп’ютерів.  

Публіцистичний відступ:  Неосвічена жінка колись 
стверджувала: …час покаже все, час вилікує, прийде час 
і… позбавить нас страждань і ми покинемо цей прекра-
сний світ.  

Нині імперія зла насильно, потомками деспотів, 
світових жандармів позбавляють можливості дивитись 
і тішитись цим світом, але і їм прийде…час і будуть 
вони світом роздроблені і в здихнуть полегшено приг-
ноблені росією, поневолені численні  народи. 

Не лише люди Європейських держав, Америки, а 
і багато забутих світом українських селян членів ОТГ 
теж розмишляють над цими питаннями: Чи можливо 
було уникнути війни? Може справді дипломати не до-
працювали? Запитання зрозумілі, а відповідь, кажуть 
селяни, лежить на поверхні.  

Публіцистично-містичні відступи. Свобода, за яку 
молилися до Господа українці не могла прийти без кро-
вавої плати за неї та без чисельних жертв. Молоде по-
коління звичайно багато в чому сумнівались. Сумнівались 
у  «щирості» сусідів, не вірили їх жорстокості,…Вони ж 
завжди казали що ми браття…  Сумнівались у цьому 
навіть багато наших ровесників, які були зараженими 
сумнівною імперською  ідеологією. [з виступу на громад-
ських заходах, Інтернетресурс]. 

Сьогодні  нам подали цей жорстокий урок у всіх 
кровавих барвах для того, щоб укріпити нас у правиль-
ності  стратегічного Європейського  вибору. Так міг зро-
бити лише Господь Бог. Плата за прозріння надто ве-
лика, але реалізувати її без кровопролитних втрат, для 
щасливого майбутнього наших потомків було неможли-
вим. Нас нищили методично  протягом всієї історії на-
шого «добросусідства» фізично (участь у війнах),   голо-
доморами, виселенням і переселенням, залученням до «гі-
гантських» будов  типу БАМ і т.д., і т.п. Щоб ми забули 
хто ми такі прямо чи приховано ігнорували українську 
мову, наші традиції і ми суттєво теж ожлобіли. Вуль-
гаризм яким нині користуються наші оборонці та інколи 
мавпують цивільні і навіть інтелігенція, прикро засвідчує 
це.  Сумніви та плата за неї тривала більше трьох сто-
літь. Останніх 30 років ми ніби самі, але до нашої само-
тності, яку очолили…хворі імперіалізмом лідери ще й до-
дали отруту, яка як іржа роз’їдала моноліт держави,  
позбавляючи її захисних функцій… Пора розраховуватись 
за наївність…час настав. [з виступу на громадських за-
ходах, Інтернетресурс]. 

Селянський розум не має комп’ютерних підказок. 
Тут говорить лише споконвічний досвід, інтуїція і 
практицизм заключений в конкретних діях. 

Люди запитують:  чому до даного часу державні 
діячі не розкручують питання про виключення з пере-
ліку православних святих згадуваного князя Боголюб-
ського, який  нищив Київ. Ми ж бачимо що поганий 
приклад має поганих послідовників в особах президе-
нта путіна,  патріарха кирила і їх прихвоснів лаврова, 
шойгу, ін. які сподіваються теж на освячення. Реабілі-
тували Івана Мазепу, а сатанинці не покарані…як ре-
зультат маємо те, що маємо. 

Оголошення  анафеми цим персонам перед цілим 
світом засвідчило б те, що міжнародна спільнота вміє 
відрізняти добро від зла, біле і чорне та ефективно  

очищається від представників нечистого, навіть тоді, 
коли це було давно. Така ініціатива повинна належати 
власне нашим православним духівникам. Чому мов-
чимо? Можливо омине, можливо не впаде на нашу го-
лову? Чи може замало вбито людей і зруйновано будов 
над якими працювали десятками, а то і сотнями років. 
Невже мало руйнацій щоб переконатись у сатанинсь-
ких намірах? Чи може ще не переконались в  злому 
намірі ворога,  провчити українців та нагнути до сліпої 
покори…знищивши самих норовистих, бо всіх не вда-
ється. Пробували не один раз [з виступу на громадсь-
ких заходах, Інтернетресурс]. 

Дякуючи Господу Богу та нашим партнерам, — 
московитам не вдалося реалізувати свого задуму за раз. 
Та сатана настирливий у своєму прагненні і це власне 
навіває страх. Так, ми всі боїмось, але потрібно боро-
тись.  Кожен з нас повинен це робити повсякчас на 
своєму місці. Добровольці ідуть на фронт. Формується 
територіальна оборона. Ні в чому не повинно бути 
промахів. Та ми навіяні «благими намірами» роздаємо 
демонстративно повістки в армію у ресторанах, у  
церквах, на масових заходах…Через тиждень чи місяць 
отримуємо… тіла які з почестями, на колінах хоро-
нимо, бо пішли на фронт без належної підготовки. 
Люди все розуміють і  нікого, крім ворога, не звину-
вачують…Тим часом знову і знову постає питання, хіба  
тридцять років  не на наших очах нищили армію, обо-
ронну промисловість. Невже не з нашої згоди  забрали 
в України ядерну зброю? Люди про це говорять без 
натяків. За ядерне роззброєння, яке ми необачно зро-
били перед цілим світом, ми могли вступити не лише 
в ЄС, а і в НАТО, могли успішно вирішити соціальну 
проблематику. Потрібна була стратегія розвитку дер-
жави та добра воля керівництва з її реалізації. Чи то 
скупий два рази платить, чи то байдужий стократ тра-
тить. Україна і світ злегковажили. 

Ми як сліпці втратили цю можливість, хоч мож-
ливо не всі, дехто таки вирішив свої проблеми мабуть 
на цілі покоління. Правда є найгострішим найдієві-
шим інструментом нашої боротьби. Будемо говорити 
правду,- побачимо що король голий, побачимо як у 
тіні державної суєти зростають корупціонери, оліга-
рхи…злочинці і зрадники і спільно їх  локалізуємо. У 
росії були теж зав’язки  свободи і демократії, але 
зав’яли і усохли [з виступу на громадських заходах, Ін-
тернетресурс]. 

Ми всі громадяни своєї держави не залежно від 
національності, соціального рівня, становища хочемо 
жити так як вміємо і мабуть своїм вмінням дратуємо 
«мавпу з ядерною гранатою». Держава у небезпеці і це 
нас всіх об’єднує,. Завдячуючи генетиці, великій ро-
боті наших військових оборонців, особливо патріотів 
журналістів,  духовенства ми всі єдині в своєму праг-
ненні Перемоги. Олігархи принишкли, дехто відійшов 
за український обрій. Колаборанти і зрадники переля-
кались наших дій, причаїлись, очікують щоб дочека-
тись прорахунків, і  …черговий раз звинуватити в про-
рахунках керівництво держави, розхитати віру. Та на 
цей раз так не буде. Навпаки, ви прорахуєтесь лице-
міри. 

Дивно що ми  у лаві,  якою ідемо на ворога, чо-
мусь не бачимо  усіх лідерів політичних партій та гро-
мадських формувань. Де вони? Чи може їх свідомо не 
хочуть долучати? Навіщо ділити перемогу до якої ще 
далеко, а може ця дорога буде встелена тисячами жит-
тів і руйнацій, тоді кого звинувачувати?. 
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Наші успіхи залежать від багатьох чинників і не 
лише наші лідери, а і пересічні громадяни це добре 
знають. Народ черпає силу не від навіяних переконань 
лідерів держави, а від їх конкретних дій у справі поділу 
на біле і чорне, свій — ворог. Глибині аналізу втрат  
і перемог, настирливості у досягненні спільної мети. 
Підкреслюю спільності тих, хто проливає кров на  
фронтах, тих, хто працює в тилу  на перемогу, добро-
чинців та волонтерів. Будемо ми разом, то з нами буде 
цілий світ. Ми знаємо що цей світ дещо сумнівався в 
нас. Але ми вчинили опір наступу на Київ п’яниць, 
злодіїв та вбивць, (тепер ще насильників і…брехунів),  
ми відважились і розвіяли міф непереможності, здо-
були не лише перемогу, а і віру та підтримку партне-
рів.  

Окремим інструментом і  ділянкою у нашій пра-
ведній місії є Конституція як основний Закон та си-
льна правоохоронна робота, яка заключається не лише 
у підтриманні громадського порядку. Українець в Ук-
раїні повинен почуватися впевнено, бо на його охо-
роні стоїть Закон і сильна виконавча служба. Одесь-
кий підприємець поставив на місце  жлобістського ви-
плодка, який хотів російської мови бо «Одеса, - єто не 
Україна…???» Що було б з людиною за таке вислов-
лювання у фашистській німеччині чи росії. В Україні 
аморфного жлоба-зрадника злякали фронтом, а потім 
присудили… читати твори М. Грушевського???. По- 
блажливість тут недоречна. Скритий чи явний ворог 
повинен розуміти, ми тримаємо перемогу у своїх ру-
ках, (за «хвоста») і вже не упустимо свого шансу [з ви-
ступу на громадських заходах, Інтернетресурс]. 

 Народ цікавиться долею запроданців з держав-
них органів, які випустили з рук вагнерівців. Куди по-
ділись ті, хто розмінували херсонські мости та ірига-
ційні споруди на херсонщині. Як почуває себе «нац- 
гвардієць» з «Південмашу» що жорстоко розстріляв 
своїх колег та  вахтерку? Та ще багато, багато інших.  
Мабуть через ті та інші причини під знаком питання 
на посадах  перебувають Генеральний прокурор Укра-
їни та Керівник СБУ. Всі причетні до злочинів в нашій 
державі повинні понести покарання і не через 100 ро-
ків, як іронічно зауважив, в своєму інтерв’ю Міністр 
МВС, а  у найближчий час. Такого безвідповідального 
знущання як в Україні над корінним населенням світ 
не бачив, це відзначає сьогодні Європа,  а ми, за довгі 
століття відчували це і не один раз. До сьогодні перед 
очима  стоять приклади коли наших дітей, на нашій 
території московські, петрові упирі і зокрема друг його 
меншиков, у Батурині підчас аналогічної сьогоднішній 
спецоперації брали за ноженята дітей та головками до 
стіни били. Люди не пов’язують це міжнаціональною 
«рознью», а лицемірством і підступністю та хворобою 
канібалізму  агресора. За все потрібно нести відпові-
дальність. Ми повинні домогтися щоб суд в Гаазі за-
працював, щоб вироки були виконані.  Це повинні 
пам’ятати і глибоко розуміти росіяни. Та чи розуміють 
це наші олігархи, наші провідники, лідери,  які у бо-
ротьбі за місце під сонцем забували про державу і на-
род…Сьогодні все частіше про це говорять люди. 

Невідкладно необхідно нейтралізувати тих, хто 
ненаситним  ока за край світа заглядає…Олігархи  по-
винні змінити свою поведінку, як це почав робити  
Ренат Ахметов… 

Вже сьогодні потрібно змінити виборче законо-
давство щоб у керівні органи на наступних виборах 
обрали професіоналів, патріотів, порядних людей, а не 

конкурентоздатних користолюбців,…і на кінець жло-
бів. Їх було і не мало залишилося ще у ВРУ. Потрібна 
державна ідеологія, яка створила б таку мораль, при 
якій вони не сміли висуватися куди б то не було…по-
вернувшись після війни з-за кордону. 

Люди на низах розуміють всіх постраждалих від 
війни, але засуджують провокаційну поведінку окре-
мих переселенців, які «понімают владіміра владимиро-
віча, який освобождая рускіх… общем плохо не хо-
тел…так получілось». Багато таких виїжджають від нас 
у Німеччину, Італію, Францію і шукають там одно- 
думців та такими ж роздумами компрометують нашу 
гірку дійсність. 

Ми на кінець почали називати речі своїм іме-
нами. Навіть агресора  назвали агресором, прізвищ 
кремлівських аскарид, путла, лавра, шойгу, ін. люци-
ферів в людській подобі поки що боїмось, витримуємо 
етикет,…не коректно про лідерів такої держави гово-
рити…, а він не дивиться на ніщо руйнує наші церкви, 
культурні заклади, «освободітелі» ґвалтують, грабують  
бо мають не лише дозвіл керівництва, а навіть команду 
так чинити. 

Наші люди моляться до Господа у церквах, ч.з. 
телевізори та комп’ютери та телефонах: Україно, не 
прогав черговий  раз реалізувати шанс вибороти свою 
свободу та істинну демократію. У цьому іспиті нас під-
тримують не лише Європейська міжнародна співдру-
жність, а цілий світ.  Сатана не боїться світу, він навіть 
перед своєю поразкою буде  його шантажувати. Боже, 
не дай нам  злякатись, а дай відваги і сили перемогти. 

В цьому випадку, кажуть люди, треба згадати на-
родний досвід. Клин вибивають клином. Якщо росій-
ські жлоби світ шантажують ядерною зброєю, то укра-
їнські відчайдухи готові відповісти взаємною реак-
цією. Ядерною зброєю в їх руках можуть служити всі 
ядерні об’єкти на всіх їх територіях. Якщо путін каже 
що світ без росії існувати не буде, то Україна не хоче 
щоб така держава і справді  існувала, та якщо вона 
щезне, то світ буде радий. Люди кажуть, нас не ляка-
ють ні ракетні, ні ядерні «хлопки», (як коментують 
свої ракетні удари  московіти, щоб їм хлопало у голо-
вах до «скончанія» світу) (просимо вибачення за не гу-
манні побажання ворогам, так висловлюються люди). 
Українці з допомогою Європейських партнерів та 
США поставлять крапку на історичному розвитку ім-
перії зла доступними їм засобами. [з виступу на гро-
мадських заходах, Інтернетресурс]. 

З початку війни, серед громадськості сформува-
лися певні переконання яких найактивніші учасники 
висловлюють певними закликами. 

Окремі заклики і висновки якими завершуються 
громадські заходи:   

— мерзенна держава повинна бути розчленована 
на частини, а «собірателей руских земель» потрібно де-
монстративно судити світом, щоб нікому, ніколи  не 
кортіло завоювати чуже, а путіну і його звіриній сворі 
щоб теж повадно не було. Україна  і на далі служитиме 
взірцем  благородства, гуманізму….бо тут живуть  
творчі, працьовиті і відважні люди; 

— народ прозаїчно, поетично і піснями проводить 
єдину думку: Ми знаємо звідки ви прийшли «щирі 
словяни». Ми вас воріженьки породили, ми вас і зни-
щимо;  

— набожні громадяни кажуть: Перехрестімось і 
скажімо цілим світом: «Згинь сатано!», і вони від од-
нієї цієї  думки щезнуть як роса на сонці, розчиняться 
як пітьма перед світлом;  
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— ядерна реакція повинна служити людині, а не 
бути пугалом для неї; 

— громадські зустрічі, круглі столи, науково-
практичні конференції, ін.. заходи, як правило, завер-
шуються закликами: Слава Богу, Слава багатостраж-
дальному  Українському народу і його відчайдушним 
збройним силам, слава нашим партнерам, які не ки-
нули нас, а допомагають чим можуть.  

Висновки. Таким чином, громадське обговорення 
військово-оборонних проблем в умовах ОТГ зосере-
джено на організації державно-управлінського впли-
вову, на ефективність їх вирішення, ліквідації руйну-
вань та ін. повоєнних наслідків. Підготовці держави до 
вступу у ЄС та НАТО. Успішно забезпечити цей про-
цес можна. за участі громадськості та урахуванням 
громадської думки. Це сприятиме активізації виходу 
суспільства з кризової ситуації. Комплекс заходів по-
винен передбачати удосконалення управління держа-
вою як в загальнодержавному, так і в регіональному 
планах, включаючи ОТГ. 

Виконавчі органи державної влади, органи місце-
вого самоврядування та ОТГ повинні,  на місцях, для 
досягнення мети використати відповідні організа-
ційно-економічні механізми. Така багатопланова мета 
сприятиме формуванню відповідного реформаційно-
трансформаційного підґрунтя, що відповідно до мети 
і завдань дослідження  забезпечується: 

— адаптацією особливостей функціонування на-
ціональної економіки до стандартів ЄС, шляхом зміни 
виборчої системи у Верховну Раду з таким розрахун-
ком щоб у керівництва державою, законодавчих та ви-
конавчих органах увійшли патріотичні, професійні та 
порядні високоморальні представники всіх верств, га-
лузей і прошарків суспільства, посиленням контролю, 
відповідальності та виконавчої дисципліни як засобу 
попередження корупції та зловживань з урахуванням 
цих негативних явищ; 

— шляхом конкретних конструктивних об’єднав-
чих дій невідкладно зупинити завуальовані деструк- 
тивні процеси відносно «ефективного» використання 
ресурсів нашої держави, які належали, належать і бу-
дуть належати не олігархам, а народу; 

— організацією методологічного дискурсу ґенези 
перетворень в державній ідеології, виявлення її впливу 
на підвищення рівня відповідальності за результати 
суспільної діяльності; 

— сприянням розробці та теоретичному обґрунту-
ванні заходів з приведення стандартів функціонування 
господарського комплексу та Національної економіки 
до стандартів Європейського Союзу, формуванню ду-
ховної, морально-ідеологічної концепції стратегічного 
розвитку держави; 

— розробкою науково-методичного підходу до 
формування механізмів оцінки  функціонування ОТГ; 

— повернути авторитет науковцям та перестати 
ігнорувати економічні служби, скористатись інтелек-
туальними можливостями офіційної науки. При ви-
вченні громадської думки з цих чи інших питань та 
проблем у законодавчому порядку вирішити питання 
спрощеної програми проведення як регіональних, так 
і загальнодержавних референдумів. 

Наявність негативних ознак процесу дозволяє 
встановити динаміку процесу та вживати відповідних 
управлінських заходів щодо попередження негативних 
наслідків. 

З метою попередження корупційних явищ, про-
рахунків у державному управлінні за рахунок зазначе- 

них чинників та за рахунок інформаційної невизначе-
ності, доцільно сформувати модель ефективного за-
стосування сучасних інформаційних технологій, що 
включає економічні методи оцінки фактичного та оп-
тимального фінансово-економічного стану як ОТГ так 
і Національної економіки загалом з використанням ін-
тегральних показників. Для цього доцільно реалізу-
вати на практиці нові засоби моніторингу та діагнос-
тику економічного стану функціонуючих  в державі як 
підприємств, установ та організацій так і Національної 
економіки загалом. 
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ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА 
СПРОБА ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Тривале протистояння ро-

сійській агресії перевело економіку України в режим 
воєнного функціонування з великою кількістю обме-
жень, що наразі уже відчуваються та будуть нести ва-
гомий негативний вплив на подальший розвиток дер-
жави. Слід перевести економіку в режим відновлення, 
на основі якісного, але реалістичного стратегування, 
яке, в тому числі, базувалося б на досвіді закордонних 
країн. Причому, вектор орієнтирів у даному випадку 
доцільно зробити двоспрямованим. Доцільним є вико-
ристання досвіду як європейських країн у повоєнному 
відновленні, так і успішні кейси, що були впроваджені 
в азіатських країнах, — Японія, Корея, Сінгапур, Гон-
конг тощо.  

Цілком очевидним є те, що повоєнне віднов-
лення української економіки має та буде відбуватися 
за підтримки міжнародних фінансових інституцій та 
фондів — як державних, так і приватних. Доречно кон-
статувати, що і світова спільнота на даний час демон-
струє готовність консолідації допомоги економіці Ук-
раїни, що постраждала шляхом створення спільних 
механізмів для відбудови інфраструктури, інституцій-
ної модернізації та економічної трансформації. В свою 
чергу, Урядом України на Міжнародній конференції у 
Лугано презентовано стратегічний План регіонального 
відновлення та розвитку України [1], орієнтований на 
відновлення креативної економіки як запоруку ста-
лого розвитку.  

Арсенал прикладів ефективних кейсів повоєн-
ного розвитку національних економік достатньо знач-
ний. Але, здебільшого, у аналітичних доповідях згаду-
ється лише «План Маршалла» як програма відбудови 
повоєнної Західної Європи. 

У той же час, відзначаючи беззаперечну успіш-
ність «Плану Маршалла» у досягненні поставлених ці-
лей, зазначимо, що складність та унікальність умов, в 
яких буде знаходитися Україна по закінченню воєнних 
дій, детермінує необхідність комплексного підходу до 
пошуку моделі повоєнного економічного розвитку.  
Більше того, йдеться не про пряму відбудову зруйно-
ваної інфраструктури, а про можливе докорінне транс-
формування держави на сучасне, модернізоване та  
комфортне для життя смарт-середовище. З огляду на 
вкрай важку ціну, яку Україна вимушена нести, ми 
повинні використати цю можливість максимально 
ефективно. 

Водночас контекст історичних порівнянь налічує 
приклади не менш успішних кейсів азіатських країн з 

відбудови зруйнованої національної економіки та по-
дальшого бурхливого економічного розвитку. Прик-
лади Японії, Південної Кореї, Сінгапуру, Гонконгу по 
перетворенню на «азіатських тигрів» є вкрай ілюстра-
тивними, а їх секторальна тотожність з умовами сучас-
них українських реалій визначає необхідність ретель-
ного аналізу та застосування найкращих практик у 
власній повоєнній економічній моделі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Масш- 
табні та негативні за своєю природою суспільні зру-
шення, а саме воєнні конфлікти останнього десяти-
ліття, переконливо доводять актуальне знаходження 
суспільства на підвищувальній хвилі циклу М. Конд-
ратьєва, що характеризується саме накопиченням не-
гативного потенціалу як чинника подальшого роз- 
витку [2]. Так, циклічний характер глобальних криз  
та їх сукупна структура була предметом досліджень  
Д. М. Кейнса [3], В. Дементьєва [4]. В умовах воєн-
ного конфлікту, наукова спільнота також демонструє 
значне пожвавлення інтересу до проблем повоєнного 
стратегування.   

Процес заміщення попереднього технологічного 
укладу наступним та необхідні заходи для стратегу-
вання економічного розвитку в умовах кризи розгля-
нуті у трудах сучасних провідних науковців Інституту 
економіки промисловості НАН України: О. Амоші,  
Ю. Залознової, В. Ляшенка, С. Іванова [5]. Вчені вка-
заної установи — І. Підоричева, Ю. Харазішвілі, 
Н. Трушкіна, В. Микитенко, О. Вишневський, М. Сол-
дак, О. Лях [6-11] — наголошували на функціоналах 
стратегування та формування механізмів забезпечення 
сталого розвитку.  

Наукове висвітлення питань регіонального та  
місцевого розвитку, соціальних питань інтеграції укра-
їнського суспільства у повоєнний період в досліджен-
нях В. Ємець, Е. Лібанової [12-13] продемонструвало, 
що за умов децентралізованої моделі організації влади 
в Україні, ефективне та виважене стратегування соці-
ально-економічного розвитку, зокрема регіональних 
екологічних інновацій є важливим ендогенним факто-
ром сталості економічного територіального розвитку. 

Проблеми стратегування кризової економіки, в 
тому числі, кластерних інструментів забезпечення ре-
гіональної політики активно розглядаються закордон-
ними вченими-економістами. Так, у сучасних умовах 
децентралізації, застосування структурованого регіо-
нального підходу розглядається як один з найбільш 
ефективних механізмів структурного розвитку еконо- 



БОРОДІНА О. А., ЛЯШЕНКО В. І. 
 

 

 
 

122 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

міки [14]. Деякі зарубіжні науковці Devlin & Bleackley 
[15]; Marshall [16]; Swann & Preveser [17]; Feser [18]; 
Bergman & Feser [19]; Feldman & Audretsch [20]; 
Dussauge, Garrette & Mitchell [21]; Pentikдinen & 
Luukkainen [21]; Sцlvell, Lindqvist & Ketels [23] розгля-
дають консолідацію різнорідних елементів суспільної 
системи на локальному рівні та стверджують, що  
ефективний процес сталого фінансування регіональ-
них проєктів розкриває внутрішній регіональний по-
тенціал вертикальної й горизонтальної інтеграції, що  
і береться за основу при розробці економічних страте-
гій для розвитку території у кризових умовах. Тим са-
мим, регіональні системи взаємодії економічних 
суб’єктів на регіональному/субрегіональному/місце-
вому рівнях визнано тією просторовою економічною 
формою, що виникла в рамках неформального об'єд-
нання кількох організацій, за допомогою якої досяга-
ється необхідна концентрація виробничої, управлінсь-
кої, інформаційної інфраструктури з метою забезпе-
чення високого рівня конкурентоспроможності всере-
дині регіонального продукту [23].  

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. В той же час, безпрецедентні умови сього-
дення в Україні, а саме — колосальні збитки внаслідок 
воєнних дій, які тільки продовжують збільшуватися;  
специфічні та унікальні геополітичні, економічні, со-
ціальні умови, в яких опинилася країна в даному вій-
ськовому протистоянні; важливе місце України у сві-
товому ринку продовольства, енергетики, металургії,  
детермінують крайню важливість комплексного ви-
вчення досвіду міжнародної допомоги у відновлення 
національних економік після воєнних конфліктів 
останнього часу. Певний брак паралельних двоспря-

мованих  досліджень — як європейського, так і азіат-
ського векторів відновлення економіки після війни — 
сприятимуть виробленню якісної національної моделі 
та наданню Україною закордонним партнерам влас-
ного бачення подальшого повоєнного розвитку з 
огляду на міжнародний досвід, але й з урахуванням 
ризиків.  

Доречно констатувати, що і світова спільнота на 
даний час демонструє готовність консолідації допо-
моги економіці України, що постраждала, шляхом 
створення спільних механізмів для відбудови інфра-
структури, інституційної модернізації та економічної 
трансформації. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз най- 
ефективніших зразків світового досвіду післявоєнного 
відновлення економіки, основних механізмів та ін-
струментів, які забезпечили розвиток європейських та 
азіатських країн після воєнних конфліктів, а також на-
дання відповідних пропозицій для унікальних умов 
повоєнного розвитку України. 

Гіпотезою статті є теоретичне припущення, що 
використання досвіду країн ЄС, Японії, Південної Ко-
реї, Сінгапуру, Гонконгу, з огляду на збіг або тотож-
ність умов секторального досвіду з сучасною Украї-
ною, дозволить адаптувати закордонні зразки для 
створення унікальної моделі повоєнного розвитку  
і стратегування національної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Колосальні збитки, 
які нанесені економіці України військовою агресією, 
мають кількісний вимір, а ВВП України на даний час 
повністю залежить від лінії фронту. Світовий банк 
(The World Bank) у своїх прогнозах станом на липень 
поточного року, повторив свої ж прогнози щодо кри-
тичного падіння рівня ВВП в Україні на 45,1% (рис. 1).

 
Рис. 1. Прогноз Світового Банку щодо падіння ВВП у 2022 році [24] 
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За даними видання FORBES, лише за перший мі-
сяць війни українська економіка втрачала: 

— більше 50% середньорічного ВВП, 
— близько 30% підприємств повністю зупинили 

свою діяльність, 
— 45% підприємств скоротили виробництво [25]. 

Відповідно до аналітики Київської школи еконо-
міки (KSE Institute), прямі та непрямі втрати еконо-
міки України від воєнних дій станом на середину 
2022 р. становили загалом 235,1 $млрд, а у розрізі га-
лузей виглядають наступним чином (рис. 2).  

 
Рис. 2. Загальна оцінка потреб економіки від прямих та непрямих втрат для відновлення, $млрд [26] 

 
Отже, загальна сума потреб економіки України, з 

урахуванням розмінування території, на даний час ста-
новить більше $235 млрд та продовжує збільшуватися. 
Ситуація характеризується наявними зовнішніми та 
внутрішніми викликами (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Актуальні внутрішні та зовнішні виклики розвитку 
національної економіки 

Зовнішні виклики: Внутрішні виклики:

— війна в Україні змінить 
міжнародні ринки продо- 
вольства та енергетики; 
— продовження конфлікту 
може призвести до істот-
ного підвищення цін на 
продукцію металургії, про-
довольства, енергетики 

— розриви в ланцюгах дода-
ної вартості та поставок; 
— втрати робочої сили (уч-
асть в обороні країни, виму-
шена міграція); 
— відчутні проблеми з логі-
стикою 

Джерело: складено авторами. 

 

У той же час, дуалізм ситуації полягає в тому, що, 
з одного боку, наявними є деструктивні процеси  
внаслідок воєнних дій. А з іншого — відкриваються 
можливості, що до початку воєнних дій розглядалися 
лише як потенційні горизонти розвитку: 

 фактична енергетична євроінтеграція України з 
підключенням до європейського енергетичного про- 
стору ENTSO-E наприкінці лютого 2022 року [27]; 

 набуття Україною статусу кандидату у повно-
цінні члени ЄС [28]. 

Очевидно, що відновлення економіки післявоєн-
ної України буде поетапним. Беззаперечним вважаємо 
й те, що регіональний та секторальний розвиток ма-
ють будуватися на основі синергетичного ефекту в 
умовах вкрай обмежених ресурсів та масштабних  
збитків в залежності від масштабів руйнування та на-
явності коштів. Пропонується наступне власне бачен-
ня процесу повоєнного розвитку економіки України з 
огляду на сутність та терміни такого відтворення 
(табл. 2). 

 
Таблиця 2  

Етапи повоєнного відновлення економіки України 

Назва етапу Сутність етапу

1 2

До закінчення військових дій 

Підготовка для масш-
табних повоєнних змін 

Мінімізація усіх збитків від війни.
Релокація бізнесу. 
Документування збитків. 
Систематизація збитків за категоріями (реєстр) і створення на цій базі плану для 
відбудови 

Житлові будівлі
57,9

Інфраструктура
41,8

Активи підприємств, 
промисловість

17

АПК та зем ресурси
17,5

Соціальна сфера
6,6

Транспорт
4,6

Освіта
4,4

Торгівля
3,9

Енергетика
3,5

Охорона здоров'я
2,3

ЖКГ
1,7

Культура, туризм, спорт
1,6

Адмін будівлі
1,3

Цифрова інфраструктура
1

Фінансовий сектор
0,02

Розмінування
70
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Закінчення табл. 2 

1 2

По закінченню військових дій 

1. Відновлення кри-
тичної інфраструктури 

Відновлення електромереж, доріг, залізничного сполучення, газопостачання, водо-
гонів, Інтернету. 
Відбудова лікарень та шкіл, тимчасового житла в першу чергу для тих, хто його 
втратив. 
Етап характеризується залученням великого обсягу міжнародної гуманітарної допо-
моги 

2. Відновлення еконо-
міки в цілому 

Принципи Індустрії 4.0 як базис для оновлення промисловості. 
Створення робочих місць і постійних джерел генерування доходів.  
Новітні підходи урбаністики і архітектури для розбудови зруйнованих міст. 
Продовження реформ з узгодження законодавства з європейським (запровадження 
європейської системи сертифікації, антиолігархічних законів, реформування право-
охоронного сектору, ефективна антикорупційна політика, забезпечення прозорості 
публічних закупівель, запровадження заходів націоналізації-модернізації-приватиза-
ції промислових об’єктів) 

3. Стабільне еконо-
мічне зростання 

Програми підтримки і розвитку підприємництва шляхом стимулюючої регуляторної 
та податкової політики. 
Зважена фінансова політика, посилення енергетичного сектору. 
Впровадження концепції ніаршорингу для перетворення Україні на мега-індустріа-
льний парк для Європи. 
Ефективний регіональний енергоменеджмент 

Джерело: складено авторами. 

Історичний контекст повоєнної відбудови націона-
льних економік країн Європи та Азії. Наразі, Україна 
має унікальний шанс докорінної трансформації дер-
жави в усіх сферах, який може бути використаний, за 
умови ефективного врахування закордонного досвіду 
для повоєнних масштабних перетворень у державі. І 
такий шанс, з огляду на важку ціну, що несе держава, 
має бути неодмінно використаним.  

Повоєнне відновлення України буде потребувати 
таких аспектів досвіду світового державотворення у 
кризових умовах, як: 

— системність реформ; 
— сталі джерела фінансування; 
— глибина процесу. 
Очевидним є той факт, що для забезпечення та-

ких кардинальних перетворень, постають фінансові та 
інституціональні питання ресурсів та координуючих 
структур для відновлення економіки України (табл. 3 
і 4).  

Таблиця 3  
Потенційні джерела ресурсів для відновлення  

повоєнної економіки України 
Потенційні джерела  

ресурсів 
Ризики для отримання

Спеціально створені ра- 
хунки у міжнародних фінан-
сових інституціях чи фондах 

Реальне та вже частково до-
ступне джерело доходів [29]

Можливі відшкодування чи 
компенсація втрат завданих 
агресією (репарації) 

Стануть можливими, у ви-
падку, якщо мирний дого-
вір відбудеться 

Можливе арештоване 
майно РФ за кордоном, в 
банках і фінансових інсти-
тутах іноземних держав 

Можливий ресурс, але про-
цедура вкрай забюрократи-
зована та пролонгована у 
часі 

Арештоване майно РФ в 
Україні 

Реальний ресурс, але суми 
його не значні для компен-
сації масштабних збитків

Джерело: складено авторами. 

Тобто, з усіх перерахованих варіантів лише пер-
ший, міжнародно-фінансовий, має реальний потен-
ціал втілення. Однак навіть за наявності готовності 
країн-партнерів надати грошову допомогу, для Укра-
їни процес збору коштів буде не швидким, пролонго-
ваним у часі та таким, що потребуватиме значної  
кількості формалізованих процедур. 

Необхідні для наведеного процесу інституціо- 
нальні перетворення наведені у табл. 4.  

Таблиця 4 
Інституціональне впровадження відновлення  

економіки України 
Інституції Сутність роботи

Національна ради з віднов-
лення України від наслідків 
війни 

Створена Наказом Прези-
дента України від 
21.04.2022 р. №266/2022 , є 
основним координуючим 
органом  

Міжнародна Агенція з від- 
новлення України (наразі об-
говорюється питання ство-
рення такої інституції, схо-
жої з Economic Cooperation 
Administration, ECA), яка ад-
мініструвала План Маршалла 
для Європи) 

Агенція має бути афілійо-
ваною з ЄС, водночас бути 
автономною у прийнятті 
рішень та мати чіткі тер-
міни існування, а також, 
статус дорадчо-консульта-
тивного органу та співпра-
цювати з вищенаведеною 
Національною радою 

Джерело: складено авторами. 

Історичний перебіг подій минулого сторіччя сто-
совно відновлення Європи, Японії, Кореї, Сінгапуру,  
доводить, що у разі, коли після воєнних дій економіку 
країни не відновляти, то її потрібно буде дотувати, що 
у кінцевому підрахунку буде потребувати значно біль-
ших фінансових вкладень. 

У межах повоєнного відновлення Україні дове-
деться відбудовувати деякі міста практично з нуля.  
Важливо, щоб ця відбудова була якісним перетворен-
ням, інноваційною модернізацією.  
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Передумови для повоєнного економічного буму в 
Україні потребують критичного осмислення. Без аде-
кватних дій з боку влади, впровадження відповідних 
інструментів економічної політики, значний потенціал 
повоєнного відродження може бути нівельованим. 

Пропонується для розгляду ретроспективний іс-
торико-економічний огляд програм міжнародної до-
помоги повоєнному розвитку країн Європи, Японії, 
Південної Кореї задля використання досвіду та фор-
мування власної національної платформи.  

Варто підкреслити, що на думку Кахи Бендукідзе: 
1. Для того, щоб піти з-під опіки імперії, новим

державам потрібно збудувати на своїй території су-
часні країни з верховенством права, невеликим ефек-
тивним держапаратом, ефективними податками. 

2. Реформи потрібно робити швидко. Інакше з'яв-
ляються групи, які зацікавлені у тому, щоб реформи 
ніколи не були завершені. Приклад — олігархи. Але 
для того, щоб реформи були справді швидкими, країні 
потрібен готовий план та команда реформаторів, а та-
кож набір основних принципів, які допомагатимуть 
приймати рішення в умовах цейтноту [30]. 

Слід підкреслити, що з огляду на: 
— специфічні та унікальні геополітичні, еконо- 

мічні, соціальні умови, в яких опинилася країна в да-
ному військовому протистоянні, 

— важливе місце України у світовому ринку про-
довольства, енергетики, металургії тощо,  
вважаємо, що Україна повинна приймати безпосередню 
участь у підготовці та впровадженні міжнародних за-
ходів з відновлення економіки та пропонувати закордон-
ним партнерам власне бачення подальшого повоєнного 
розвитку з огляду на міжнародний досвід, але й з ураху-
ванням ризиків.  

Саме такі ризики можна виокремити у заходах 
міжнародних програм з відновлення національних 
економік — «План Маршалла» допомоги економікам 
країн Західної Європи та «План (лінія) Доджа» як ста-
білізаційна програма Японії, що була впроваджена у 
1949 році. 

Порівняльна характеристика принципів та на- 
слідків впровадження планів допомоги повоєнній Єв-
ропі (План Маршалла) та Японії (План Доджа) наве-
дена у табл. 5. 

Довгострокове порівняння зростання реального 
ВВП на душу населення у США, Великобританії та 
Японії, зроблене Groningen Growth and Development 
Centre у проєкті Maddsson Prijekt, демонструє рис. 3. 

Динаміка ВВП для Японії з рис. 3 доводить, що 
довоєнний рівень було досягнуто лише у 1954 році, 
проте наступні 15 років економіка Японії зростала за-
галом 11% на рік, що є абсолютним рекордом історії 
світової економіки. 

Окремо варто зазначити досвід міжнародної до-
помоги повоєнному розвитку Південної Кореї та Сін-
гапуру та перетворення їх на «Азіатських Економічних 
Тигрів».  

На думку економістів, ключовими факторами ус-
піху країн — «Азіатських економічних тигрів» є на- 
ступні [32]: 

1. У момент початку впровадження міжнародних
програм допомоги вони перебували у стані війни, що 
вкрай актуалізує їх досвід для України. Саме такі 
умови є фактором мобілізації як суспільства, так і еліт. 

2. Зовнішня загроза з боку Радянського Союзу,
яка стала мотиватором для Західного світу захищати та 
допомагати. 

3. Жорсткий стиль правління, адже саме автори-
тарне правління дозволяло діяти швидко. Сінгапур, 
Південна Корея — найяскравіші приклади. 

4. Неформальний контроль з боку англосаксів
(США, Британія). Британські суди як чинник бо- 
ротьби з корупцією та рівного правосуддя для всіх, 
державна служба — це сервісна функція для громадян, 
податки — плата за якісний сервіс, меритократія — у 
держслужбовців зарплата в середньому на 20% вища за 
ринок і у них найвищий конкурс. 

5. Забезпечення Сполученими Штатами Америки
безпекової основи з розміщенням своїх військових 
баз. 

6. Патронат, захист та підтримка США. Фінан-
сова підтримка англосаксів у вигляді грантів, інвести-
цій, технологій та ефективної податкової політики. 

Так, Південна Корея окремі роки отримувала від 
США до 9% ВВП як допомоги (технічної, фінансової). 
І це були не кредити, не інвестиції, а пряма допомога 
з бюджету. Динаміка зростання ВВП Південної Кореї 
вражає та демонстрована на рис. 4. 

У результаті ВВП Південної Кореї виріс у 31 тис. 
разів (!) з 1953 року завдяки фінансовій допомозі, тех-
нологіям, торговельній співпраці зі США, зростанню 
експорту, швидких темпів індустріалізації, зростанню 
добробуту громадян та їх споживанню, конкуренто-
спроможності у важкій промисловості та побутовій 
електроніці.  

Варто підкреслити, що у період з 1945 по 1961 рік 
Корея не позичала грошей і не отримувала іноземних 
інвестицій. За критеріями Світового банку та неокла-
сичної економічної теорії, така ситуація є повною ано-
малією. При цьому Корея отримала понад $3,1 млрд 
як гранти Сполучених Штатів за той же період. Тобто, 
у середньому за 16 років — $193 млн на рік. Іншої  
зовнішньої допомоги отримано не було. 

Вказана сума вдвічі більша, ніж країни Бенілюксу 
отримали за планом Маршалла, на третину більше, 
ніж отримала Франція, і на 10% більше, ніж Великоб-
ританія. Гранти, отримані Кореєю з 1945 до 1961 року, 
перевищують загальний обсяг кредитів Світового  
банку новим незалежним державам [34; 35]. 

Слід зазначити й важливість податкових важелів 
регулювання. Так, Сінгапур, Гонконг довгий час були 
податковими гаванями, що сприяло надходженню но-
вих інвестицій. 

Досвід Франції та Великобританії з проведення 
комплексу заходів «націоналізація-модернізація-прива-
тизація» для повоєнного розвитку промисловості. До- 
цільним та актуальним вбачається використання дос-
віду Франції та Великобританії щодо ефективного 
проведення націоналізації приватної власності (май-
на) підприємств, з подальшою модернізацією промис-
лової бази, а також, приватизацією [36]. Причому, в 
цих країнах процеси націоналізації-приватизації є ци-
клічними та змінюють один одного.  

Так, у повоєнній Франції матеріальні збитки ста-
новили більше чверті національного багатства, обсяг 
промислового виробництва впав приблизно на 60% від 
довоєнного рівня, удвічі скоротився випуск сільсько-
господарської продукції, була зруйнована транспортна 
система.  
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Рис. 3. Довгострокове порівняння зростання національних економік (ВВП на душу населення у США,  
Великобританії та Японії у міжнародних доларах, за еталон прийнято 1990 рік) [31] 

Рис. 4. Динаміка зростання ВВП Південної Кореї по роках, $млн 

Джерело: складено авторами на основі [33]. 

У той же час, подолати негативні наслідки дозво-
лила повоєнна соціально-економічна система центра-
лізованої демократичної держави, яка безпосередньо 
регулювала та спрямовувала ринкові та інші еконо- 
мічні відносини. Було проведено широку націоналіза-
цію: вуглевидобутку, газової промисловості, електро- 
енергетики, авіапромисловості, машинобудівних заво-
дів, великих банків та ін. У промисловості державний 
сектор охопив приблизно 1/5 всіх виробничих потуж-
ностей. 

Як показали наступні події, націоналізація не 
стала соціалістичним заходом. Однак для французь-
кого уряду вона перетворилася на найважливіший 

шлях боротьби за відновлення економіки, ефективний 
інструмент швидкої модернізації базових галузей [37]. 

Наступне десятиліття 1950-х років. стало періо-
дом прискореного та майже безперервного зростання. 
За 1952-1958 роки продукція промисловості та будів-
ництва збільшилася на 47%, а саме промислове ви- 
робництво (без будівництва) — на 52% [38]. 

Саме тоді серед французьких підприємців наро-
дилося гасло: «Модернізувати чи померти». Усвідо- 
мивши неможливість збагачення колишніми лихвар-
ськими методами, ділові кола Франції стали приділяти 
першорядну увагу переоснащенню виробничого по- 
тенціалу. 
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Порівняльна динаміка зростання ВВП країн світу 
у 1950-1960 роках минулого сторіччя наведена у табл. 6 
та 7. 

У періоди післявоєнного відновлення економіки 
завжди демонструють високу динаміку, тому що відлік 
ведеться від низьких вихідних значень економічних 
показників. 

 
Таблиця 6 

Динаміка ВВП у провідних країнах світу за 1950-1960 роки  
(у відсотках на початок періоду, прийнятому за 100) 

Країна/період П’ятирічка 1950-1955 П’ятирічка 1956-1960 Десятиліття 1951-1960

США 124 107 133 

Великобританія 115 110 127 

Франція 124 127 158 

ФРГ 154 141 217 

Японія 143 177 253 

Джерело: складено авторами на базі [38]. 

 
Таблиця 7 

Динаміка промислового виробництва, у провідних країнах світу за 1950—1960 роки  
(стосовно початку періоду, прийнятого за 100) 

Країна/період П’ятирічка 1950-1955 П’ятирічка 1956-1960 Десятиліття 1951-1960

США 124 117 145 

Великобританія 120 113 135 

Франція 132 136 180 

ФРГ 182 133 242 

Японія 211 226 476 

Джерело: складено авторами на базі [38]. 

 
Отже, в умовах повоєнного відновлення та полі-

тичної турбулентності, коли за природніх обставин  
відбувається зменшення вартості державних активів, 
вважаємо за обґрунтоване державницьке рішення не 
форсувати приватизацію як метод перешкоджання 
бюджетному дефіциту, а концентрувати зусилля щодо 
збільшення ефективності роботи державного сектору 
економіки, акумулювати кошти та проводити промис-
лову модернізацію, інвестувати в інновації та науку. 

Регуляторні режими податкового стимулювання. 
«Кельтський тигр» зразка Ірландії. Модель інновацій-
ного офшору ірландського зразку також прийнятна 
для аналізу та вивчення для можливості застосування 
у повоєнній Україні [45]. Так, у 1990 році показники 

економічного розвитку України та Ірландії були спів-
ставними (рівень ВВП на душу населення за ПКС — 
16 тис. дол. США в Україні, 22 тис. дол. США в Ір- 
ландії). За наступні 30 років Ірландія увійшла до най-
багатших країн Європи, Україна — до найбідніших. 
Розрив ВНД на душу населення між країнами досяг 
500% (у 2018 році ВНД на душу населення Ірландії  
66 тис. дол., України — 13 тис. дол. США). 

Безумовно, показник збільшення ВНД за 30 років 
у 4 рази передбачає значний обсяг інвестування в ос-
новний капітал (більше 25%). Порівняльна динаміка 
інвестицій в основний капітал в Україні та Ірландії у 
1990-2018 роках наведена на рис. 5. 

 
 

 
Рис. 5. Порівняльна динаміка інвестицій в основний капітал  

за 1990-2018 роки в Україні та Ірландії, у % до ВВП 

Джерело: складено авторами на базі [39]. 
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Притоку іноземних інвестицій вкрай сприяв ре-
жим податкового стимулювання. Заходами податко-
вого реформування Ірландія перетворилася на корпо-
ративну податкову гавань, ефективні податкові ставки 
для іноземних корпорацій становлять 2,2—4,5%. Струк-
тура промисловості Ірландії демонструє домінування 
високотехнологічних галузей промисловості (табл. 8). 

Сектор послуг в Ірландії також представлений пе-
реважанням високотехнологічних зразків — телекому-
нікації, ІТ-технології, науково-технічні, фінансові по-
слуги тощо. Вони становлять більше 31% ВВП [39], у 
той же час в Україні цей показник становить менше 
11%. Окрім того, сектор послуг української економіки 
представлений послугами низької кваліфікації — 
транспорт, торгівля, готельно-ресторанний сервіс. 

Таким чином, з урахуванням зразків міжнародної 
допомоги повоєнним Європі («План Маршалла»), 
Японії («Лінія Доджа»), Кореї, Сінгапуру, Франції,  

Таблиця 8 
Галузева структура промисловості Ірландії 

Сектор промисловості 
Доля у загальному 
обсязі реалізації  
у 2109 році, % 

Біотехнології та фармацевтика 40

Харчова промисловість та напої 19

Хімічна промисловість, вироб-
ництво гуми, пластмас 17

Електроніка, електротехніка, 
оптика 8

Інші 16

Джерело: складено авторами на базі [39]. 

Великобританії, Ірландії, вважаємо доцільними адап-
тувати принципи впровадження програм розвитку з 
табл. 5 для України наступним чином (табл. 9): 

Таблиця 9 
Принципи впровадження програм міжнародної допомоги,  
що будуть ефективні для повоєнної економіки України 

Принцип Сутність 

Sources of assistance (джерела 
надання допомоги) 

Комплексна багатостороння міжнародна допомога країн-партнерів за 
першістю США, ЄС, Великобританії  

Conditions of assistance  (умови 
надання допомоги) 

Реальна робота антиолігархічних законів;
боротьба з корупцією; 
реформування правоохоронного сектору 

Development approach (підхід до 
розвитку)/ 

Фокусування уваги на задачах створення можливостей в усіх сферах роз-
витку економіки та суспільства, докорінна трансформація задля швидкого 
та якісного нового розвитку 

Jointly Coordinated Efforts (спі-
льно скоординовані зусилля) 

Координація спільних дій Національної ради з відновлення України від 
наслідків війни та відповідних створених міжнародних структур на до-
радчо-консультативній основі 

Multisteakholders Implemetation 
(участь стейкхолдерів) 

Залучення міжнародних експертів, українських науковців, фінансових та 
бізнес-кіл, представників безпекових та правових структур 

Modernization Perspective & 
Mutual Benefite (перспективи 
модернізації, взаємна вигода) 

Перетворення України на сучасну країну з якісно оновленою промисло-
вою інфраструктурою, інноваційним потенціалом, інвестиційною приваб-
ливістю, мега-індустріальний парк та логістичний хаб для Європи  

Risks for Ukraine (ризики для 
України) 

Забезпечення антикорупційних заходів, реального контролю за цільовим 
використанням ресурсів та коштів, прозорість державних закупівель, 
підзвітність та податкова дисципліна 

Джерело: складено авторами. 

На основі сформульованих базисних принципів з 
табл. 9, можна запропонувати багаторівневу архітек-
туру побудови відновленої економіки України у пово-
єнний період з розбивкою по етапах (рис. 6). 

Деталізуючи наведені вище напрями відновлення 
економіки, варто зазначити таке:  

Безпекова основа — повоєнне відновлення по-
винно мати за основу інтеграцію регіональної цивіль-
ної влади, основних інфраструктурних об’єктів (аеро-
порти, залізниці, шляхи сполучення, структури життє-
забезпечення) та воєнних структур (військові центри, 
бази тощо). Саме така інтеграція створить інвести-
ційну привабливість, адже буде в змозі цю безпеку  
підтвердити [35]. 

Програми гуманітарної допомоги та соціальної під-
тримки — вважаємо за доцільне внесення нормативних 
пропозицій щодо передбачення для найбільш вразли-
вих верств населення та внутрішньо переміщених осіб 
базового доходу задля сприяння поверненню з закор- 
дону трудових ресурсів та   запобігання міграції; при- 

чому механізм житлових іпотечних кредитів з міні- 
мальною ставкою вже анонсований Урядом [40]. 

Макрофінансова стабілізація — у перші місяці 
війни виважене зниження імпорту дозволило Мі- 
ністерству фінансів констатувати відносну стабіліза-
цію гривні та запобігання різких амплітудних коли-
вань. Однак найближчим часом буде необхідна лібера-
лізація валютного курсу та криза проблемних кредитів. 
Виваженим державним рішенням може бути викорис-
тання досвіду Японії — викуп державою у банків про-
блемних кредитів та їх фінансове оздоровлення [41].  

Окрім того, очевидним буде наявність «бюджет-
ної діри», що буде тільки збільшуватися, тому, по ана-
логії із Планом Маршалла, Україна буде потребувати 
регулярної зовнішньої фінансової допомоги. Бо підви-
щення податків з метою наповнення бюджету в да-
ному випадку — деструктивна альтернатива. 

Відновлення та відбудова інфраструктури — по- 
перше, наявними будуть населенні пункти, які по- 
трібно буде будувати з нуля. Важливим буде, щоб така 
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Рис. 6. Напрями відновлення економіки України з урахуванням етапів та міжнародного досвіду 

Джерело: складено авторами. 
 

відбудова була якісним перетворенням, а не копіюван-
ням минулого. По-друге, відбудова інфраструктури 
повинна базуватися на сучасних принципах, зокрема, 
енергозберігання та «зеленого» переходу. Така відбу-
дова може значно вирішити питання працевлашту-
вання, а також, за умов програм державно-приватного 
партнерства, гарантувати інвестиційну привабливість. 

Програма декарбонізації, «зеленого переходу»,  
енергетичної незалежності:  

 сприяти розвитку «зеленої» енергетики та «зе-
леної» генерації, заохочуючи виробників усіх рівнів 
виробляти енергію, надлишки якої продавати на опто-
вий ринок; 

 принципи «москітної» економіки для активного 
просування малих проєктів, спрямованих на підви-
щення енергоефективності конкретних об’єктів (під- 
приємств, домогосподарств тощо), 

 інституційно підтримувати процес «зеленого пе-
реходу» шляхом створення Агентства з декарбонізації 
(«зелений перехід») із широкими повноваженнями та 
комунікаціями та здатністю займатися скороченням 
викидів вуглецю в усіх відповідних сферах [42]. 

Інтеграція у світові ланцюги доданої вартості, зона 
вільної торгівлі. Ключова задача — забезпечення для ін-
весторів механізмів максимального сприяння роз- 
витку: компенсаторні механізми втрат, або приєд-
нання до інженерних мереж. Пріоритети розвитку пе-
реробної промисловості, розвиток індустріальних пар-
ків. Перспективна концепція ніаршорінгу —перетво-
рення України на найближчу промислову зону (мега-
індустріальний парк для Європи. А це, своєю чергою, 
активно стимулюватиме розвиток сектору послуг [43]. 

Націоналізація-модернізація-приватизація. Засто-
сування механізму ланцюга «націоналізація-модерні-
зація-приватизація» стосовно промислових об’єктів у 
ключових секторах економіки. А саме — націоналізації 
підприємств ключових галузей промисловості з по- 
дальшою їх модернізацією, інвестиційне стимулю-
вання надходження закордонних коштів та подальша 
приватизація промислових об’єктів. У якості стимулу 
для потенційних інвесторів без додаткових обмежень, 
вважаємо, слушним буде запровадження нової подат-
кової моделі «10-10-10», яка передбачає податки у ме-
жах: 10% податок на прибуток, 10% — ПДФО та 10% — 
ПДВ та скасування воєнного збору [44]. Така модель 
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Безпекова основа 

Програми гуманітарної допомоги та соціальної підтримки    

Принципи Індустрії 4.0 як базису від-
новлення,  розвиток галузей з високою 
доданою вартістю, управлінська освіта 

та навчання 

Підготовка 
для масшта-
бних пово-
єнних змін 

1 та 2 етапи – 
відновлення 
критичної ін-
фраструктури 
та економіки в 

цілому 

3 етап – 
стале зрос-

тання 
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може створити основи для оффшорного ведення біз-
несу в Україні та призвести до притоку інвестицій, пе-
ретворення України на інноваційний оффшор, податкову 
гавань. Водночас, враховуючи умови часу, можливим 
є повне скасування всіх пільг, посилення відповідаль-
ності за порушення податкового законодавства й такі 
речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації 
про банківські рахунки для запобігання ухиленню від 
сплати податків. 

Вкрай важливим є нормативне визнання юрис- 
дикції судів Великобританії у проведення міжнарод-
них спорів. Саме це може привернути додаткову увагу 
інвесторів та унормувати діюче законодавство за євро-
пейськими зразками. 

Висновки. Війна завжди є рубіконом, який доко-
рінно змінює долі людей та сценарії подальшого роз-
витку країн. Повоєнне відновлення національних еко-
номік в кожному випадку залежить від економічних, 
геополітичних і навіть культурних особливостей, а та-
кож, розвитку країни у довоєнний час. 

Історично доведеним та апробованим є набір  
спільних успішних інструментів повоєнного віднов-
лення: індикативне планування з подальшою лібералі-
зацією економіки, активне створення робочих місць, 
експортне орієнтування економіки, переважання ви-
сокотехнологічних галузей промисловості, значний 
обсяг фінансового та промислового інвестування, 
створення режиму податкового стимулювання. 

Попри наявність та досвід використання вказа-
них інструментів, важливим є аналіз прикладів їх за-
стосування та можливостей комплексного викорис-
тання для власної економіки. Саме цей аргумент буде 
детермінувати вектор подальшого розвитку країни. 

Резюмуючи викладене, зазначимо загальне:  
1. Україна повинна приймати безпосередню уч-

асть у підготовці та впровадженні міжнародних заходів 
з відновлення економіки та пропонувати закордонним 
партнерам власне бачення подальшого повоєнного  
розвитку з огляду на міжнародний досвід, але й з ура-
хуванням ризиків. 

2. Трафарет кожної з моделей закордонного до-
свіду допомоги повоєнному розвитку, що розглянуті у 
дослідженні, мають бути ретельно проаналізовані та 
вивчені та застосовані комплексно і з урахуванням 
найкращих аспектів впливу, що будуть ефективними 
саме для України. 

3. Війна в Україні може стати пролонгованою за
терміном, тому стратегування розвитку, розробка влас-
ного повоєнного економічного плану повинна урахо-
вувати не тільки мирні потреби, а й завдання наявної 
воєнної протидій агресору та початкових заходів для 
підготовки повноцінної повоєнної розбудови. 

4. На відміну від умов реалізації Плану Маршалла
у повоєнній Європі, який розроблявся для мирної, 
хоча й зруйнованої Європи, причому, усі країни були 
практично в однакових соціально-економічних умо-
вах, для України калькування такого плану не мож-
ливе. По-перше, план розбудови повинен розробля-
тися у державі, яка ще знаходиться у стані війни. По-
друге, Україна вийде з війни в оточенні розвинених 
країн. Тому, інтеграційним базисом повинна стати 
зона вільної торгівлі з ЄС (що сприятиме включенню 
українських виробників у ланцюги і мережі форму-
вання доданої вартості), а політичним — перспектива 
членства у Євросоюзі. 

5. Основна увага програм та планів розбудови по-
воєнної економіки України — перетворення її з сиро-
винної моделі на виробничу, інноваційну, енергонеза-
лежну. Фокусування на інноваційній складовій, меха-
нізмах сприятливого оподаткування, розвитку про- 
мисловості та секторів з високою доданою вартістю, 
людського капіталу є гарантією глобальної перспек-
тиви для бурхливого розвитку повоєнної економіки 
України. 

Список використаних джерел 

1. Ukraine recovery plan. 2022. URL: https://recov-
ery.gov.ua/. 

2. Кондратьев Н. Д. Большие циклы экономиче-
ской конъюнктуры. Москва, 1928. 212 с.  

3. John Maynard Keynes. A tract on monetary re-
form. London, 1923. 

4. Дементьев В. Е. Ловушка технологических за-
имствований и условия ее преодоления в двухсектор-
ной модели экономики. Экономика и математические 
методы. 2006. № 4. С. 17-32. 

5. Модернізація економіки промислових регіонів
України в умовах децентралізації управління: моно-
графия / О. І. Амоша, Ю. М. Харазішвілі, В. І. Ля-
шенко та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 
Київ, 2018. 300 с. 

6. Інноваційне Придніпров’я: гра на випере-
дження: монографія / О. І. Амоша, Ю. С. Залознова, 
С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, І. Ю. Підоричева та ін.; 
за заг. ред. В. І. Ляшенка (заг. ред.); НАН України,  
Ін-т економіки пром-сті. Київ, Дніпро, 2021. 286 с. 

7. Циркулярна смарт-спеціалізація старопромис-
лових шахтарських регіонів України: монографія / 
Д. Ю. Череватський, М. О. Солдак, О. В. Лях, Ю. С. 
Залознова та ін.; за заг. ред. О. І. Амоші; НАН Укра-
їни, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 196 с.  

8. Формування адаптивної системи забезпечення
енергоефективності функціонування суб’єктів госпо-
дарювання реального сектору економіки України : мо-
нографія / І. А. Ігнатьєва, В. В. Микитенко, І. С. Гра-
щенко та ін. ; за заг. ред. І. М. Грищенка, І. А. Ігнать-
євої. Київ : Кафедра, 2012. 304 с. 

9. Микитенко В. В., Худолей В. Ю. Цільові функ-
ціонали регіональної стратегії управління забезпечен-
ням енергоефективності промисловості. Економіка 
природокористування і охорони довкілля: зб. наук. пр. 
Київ: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. С. 41-48. 

10. Трушкіна Н. В., Кітріш К. Ю. Управління ла-
нцюгами постачань у контексті концепції індустрія 
4.0. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8399. 
DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.12.74. 

11. Харазішвілі Ю. М., Ляшенко В. І. Проблеми
оцінки та інтегральні індекси сталого розвитку про- 
мисловості України з позицій економічної безпеки. 
Економіка України. 2017. № 2 (663). С. 3-23 

12. Ємець В. В. Економічний розвиток у повоєн-
ний період в Україні: регіональний та місцевий ас- 
пекти. Економіка та держава. 2022. № 5. С. 68—72. 
DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.5.68. 

13. Лібанова Е. М., Горбулін В. П., Пирож-
ков С. І. та ін. Політика інтеграції ук$ раїнського 
суспільства в контексті викликів та загроз подій на 
Донбасі : нац. доп. / [за ред. Е.М. Лібанової]. Київ: 
НАН України, 2015. 363 с. 



БОРОДІНА О. А., ЛЯШЕНКО В. І. 
 

 

 
 

132 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

14. Пятинкин С. Ф., Быкова Т. П., Развитие кла-
стеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный 
опыт. Минск, Тесей, 2008. 72 с. 

15. Devlin, G., & Bleackley, M. Strategic Alliances 
Guidelines for success. Long Range Planning. 1988. Vol. 21, 
no. 5. Р. 18-23. 

16. Маршалл А. Принципы экономической нау-
ки: в 3-х томах. Москва: Наука, 1993. Т. 1. 

17. Swann G. M. P., & Preveser M. A. Comparison 
of the Dynamics of Industrial Clustering in Computing and 
Biotechnology. Research Policy. 1996. Vol. 25, No. 7.  
Р. 1139-1157. DOI: https://doi.org/10.1016/S0048-7333 
(96)00897-9. 

18. Feser, E. J. Old and New Theories of Industry 
Clusters. London: SelectedWorks 1998. 

19. Bergman, E. M., & Feser, E. J. (1999). Industrial 
and Regional Clusters: Concepts and Comparative Appli-
cations. Web Book in Regional Science. Morganton, WV: 
Regional Research Institute, West Virginia University. 

20. Feldman, V. P., & Audretsch, D. B. Innovation 
in Cities: Science based Diversity. Specialization and Lo-
calized Competition. European Economic Review. 1999. 
Vol. 43. Р. 409-429. 

21. Dussauge, P., Garrette, B., & Mitchell, W. 
Learning from competing partners: Outcomes and dura-
tions of scale and link alliances in Europe, North America 
and Asia. Strategic Management Journal. 2000. Vol. 21, 
No. 2. Р. 99-103. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)10 
97-0266(200002)21:2<99::AID-SMJ80>3.0.CO;2-G. 

22. Pentikäinen, T. & Luukkainen, S. (2000). Trade-flow 
Based Industrial Clusters in the Finnish Economy – Growth 
Through National Synergies. Outline version for the  
OECD Cluster Focus Group Workshop 8-9.5. URL: 
https://www.oecd.org/finland/2099967.pdf. 

23. Sölvell, Ö., Lindqvist, G., & Ketels, Ch. (2003). The 
Cluster Initiative Greenbook. Stockholm : Ivory Tower.  

24. War to slash Ukraine's GDP output by over 45%, 
World Bank forecasts. URL: https://www.reuters.com/ 
world/us/war-slash-ukraines-gdp-output-by-over-45-
world-bank-forecasts-2022-04-10/.  

25. Площа окупованої України, втрати російської 
техніки та 17 діб столичних тривог. Вісім фактів про 

три місяці війни від Forbes. Інфографіка. URL: 
https://forbes.ua/inside/ploshcha-okupovanoi-ukraini-vtra 
ti-rosiyskoi-tekhniki-ta-17-dib-stolich nikh-trivog-10-fak-
tiv-pro-tri-misyatsi-viyni-vid-forbes-infografika-24052022-
6167. 

26. Київська школа економіки. URL: https://kse. 
ua/wp-content/uploads/2022/07/NRC_CLEAN_Final_ 
Jul1_Losses-and-Needs-Report.pdf. 

27. Польща підтримує Україну в контексті якнай-
швидшої синхронізації української енергосистеми з 
ENTSO-E. URL:  https://www.kmu.gov. ua/news/pol-
shcha-pidtrimuye-ukrayinu-v-konteksti-yaknajshvidshoyi-
sinhronizaciyi-ukrayinskoyi-energosistemi-z-entso-e   

28. Україна подала заявку на вступ до ЄС. URL: 
https://zaxid.net/ukrayina_podala_zayavku_na_vstup_do_ 
yes_n1537131. 

29. Міністерство фінансів України. URL: https: 
//mof.gov.ua/uk/news/ukraine_received_cad_450_mil-
lion_from_canada-3571. 

30. Каха Бендукідзе та його «грузинське диво». 

URL: https://www.bbc.com/russian/international/2014/ 
11/141114_bendukidze_georgia_minister_death. 

31. Maddison Project Database 2013. URL: https: 
//www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/relea 
ses/maddison-project-database-2013. 

32. Голишева Є. О., Грищенко О. Ф., Макарен- 
ко Є. В. Аналіз досвіду країн «азійських тигрів» для 
формування стратегічних напрямків науково-
технологічного розвитку вітчизняних промислових 
підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 6. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?     

33. The World Bank. World development indicators. 
URL: https://datatopics.worldbank.org/world-develop-
ment-indicators/.  

34. Економічне диво за одне покоління: Південна 
Корея — приклад для України. URL: https://news.fi-
nance.ua/ua/news/-/400091/ekonomichne-dyvo-za-odne-
pokolinnya-pivdenna-koreya-pryklad-dlya-ukrayiny.  

35. Бородіна О. Базові тренди повоєнної транс-
формації економіки України: бюджетна децен-
тралізація, індустрія 4.0, регіональний енергоменедж-
мент. Journal of Innovations and Sustainability. 2022. 
Vol. 6(1). DOI: https://doi.org/10.51599/is.2022.06.01.04. 

36. Макогон Ю. В., Ляшенко В. И. Национализа-
ция и приватизация предприятий (Опыт Франции для 
Украины): монография. Донецк, 2009. 492 с. 

37. Асслэн Ж.-Ш. Экономическая история Фра-
нции с XVIII века до наших дней. Москва: 
ИНТРАТЭК-Р, 1995. 246 с. 

38. Конференция организации объединенных 
наций по торговле и развитию ЮНКТАД. Доклад о 
развитии и торговле. URL: https://unctad.org/system/ 
files/official-document/tdr2016_ru.pdf. 

39. Central Statistic office of Ireland. URL:  
https://www.cso.ie/en/index.html.  

40. Прем’єр-міністр: Програма «Доступна іпо-
тека» запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох ка-
тегорій громадян. URL:  https://www.kmu.gov.ua/news/ 
premier-ministr-prohrama-dostupna-ipoteka-zapratsiuie-
z-1-zhovtnia-2022-roku-dlia-chotyrokh-katehorii-hro-
madian. 

41. Фітас Н. Ю. Участь держави в управлінні про-
блемними активами банків в умовах кризи. Фінансова 
система України. Наукові записки. Серія “Економіка”. 
2011. Вип. 17. С. 405-411. 

42. Koval, V., Borodina, O., Lomachynska, I., 
Olczak, P., Mumladze, A., Matuszewska, D. Model Anal-
ysis of Eco-Innovation for National Decarbonisation Tran-
sition in Integrated European Energy System. Energies. 
2022, 15, 3306. DOI: https://doi.org/10.3390/en15093306. 

43. Borodina, O., Bratus, H., Udovychenko, V., Ka-
czmarzewski, S., Kostrychenko, V., and Koval, V. (2022). 
Renovation management of the national economy in en-
suring energy decentralization. Polityka Energetyczna — En-
ergy Policy Journal, 25(2), pp. 67-84. URL:  https: 
//epj.min-pan.krakow.pl/Renovation-management-of-the 
-national-economy-in-ensuring-energy-decentralization, 
150483,0,2.html. DOI: https://doi.org/10.33223/epj/ 150483. 

44. Прасад А. У Зеленського очікують на нову по-
даткову модель найближчими місяцями. forbes.ua. 
URL: https://forbes.ua/news/u-zelenskogo-ochikuyut-pri-
ynyat tya-novoi-podatkovoi-modeli-u-nayblizhchi-mis-
yatsi-16 082022-7724. 

45. Ляшенко В. И., Бобков А. М., Володина А. А., 
Каптуренко Н. Г., Чернозуб Ю. А. Ирландия: кельт-
ский тигр или инновационный оффшор? Донецк: 
МСПСБ-Пресс, 2010. 120 с.   



БОРОДІНА О. А., ЛЯШЕНКО В. І. 

  2022/№1  133 

46. Структурні реформи економіки: світовий
досвід, інститути, стратегії для України: монографія / 
Амоша О. І., Аптекар С. С., Кузьменко Л. М., 
Ляшенко В. І. та ін. Донецьк-Тернопіль: Економічна 
думка ТНЕУ, 2011. 848 с.  

References 

1. Ukraine recovery plan. recovery.gov.ua. Retrieved
from https://recovery.gov.ua/project/program/strive-for-
eu-integration [last accessed: 2022-08-04]. 

2. Kondratiev, N. D. (1928). The Major Economic
Cycles. Moscow. 212 р. [in Russian]. 

3. Keynes, J. M. (1923). A tract on monetary reform.
London, Macmillan and Co. 

4. Dementiev, V. Ye. (2006). Lovushka tekhnologi-
cheskikh zaimstvovaniy i usloviya yeye preodoleniya v 
dvukhsektornoy modeli ekonomiki [The technology bor-
rowed trap and the conditions for overcoming it in the two-
sector model of the economy]. Economics and mathematical 
methods, 42(4), рр. 17-32 [in Russian].  

5. Amosha O. I., Kharazishvili Yu. M., Liashen- 
ko V. I. et al. (2018). Modernizatsiia ekonomiky promys-
lovykh rehioniv Ukrainy v umovakh detsentralizatsii up-
ravlinnia [Modernization of the economy of industrial re-
gions of Ukraine in the conditions of decentralization of 
management]. Kyiv, IIE of NAS of Ukraine. 300 p. [in 
Ukrainian]. 

6. Amosha, O. I., Zaloznova, Yu. S., Ivanov, S. V.,
Liashenko, V. I., Pidorycheva, I. Yu. et al. (2021). Inno-
vatsiine Prydniprovia: hra na vyperedzhennia [Innovative 
Prydniprovya: game for advancement]. Kyiv, Dnipro. 
286 р. [in Ukrainian]. 

7. Cherevatskyi, D., Soldak, M., Liakh, O., Zaloz-
nova, Yu. et al. (2020). Tsyrkuliarna smart-spetsializatsiia 
staropromyslovykh shakhtarskykh rehioniv Ukrainy [Circu-
lar smart specialization of old industrial mining regions of 
Ukraine]. Kiyv, IIE of NAS of Ukraine [in Ukrainian]. 

8. Ihnatieva, I. A., Mykytenko, V. V., Hrashchen- 
ko, I. S. et al. (2012). Formuvannia adaptyvnoi systemy 
zabezpechennia ener-hoefektyvnosti funktsionuvannia 
subiektiv hospoda-riuvannia realnoho sektoru ekonomiky 
Ukrainy [Formation of an adaptive system to ensure energy 
efficiency of economic entities of the real sector of the 
economy of Ukraine]. Kyiv, Kafedra. 304 р. [in Ukrain-
ian]. 

9. Mykytenko, V. V., Khudolei, V. Yu. (2013). Tsilovi
funktsionaly rehionalnoi stratehii upravlinnia zabezpe-
chenniam enerhoefektyvnosti promyslovosti [Target func-
tionalities of strategizing and formation of strategy of man-
agement of maintenance of energy efficiency of functioning 
of the industry]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i 
okhorony dovkillia — Economics of nature use and 
environmental protection, рр. 41-48. Kyiv, DU IEPSR NAS 
of Ukraine [in Ukrainian]. 

10. Trushkina, N. V., Kitrish, K. Yu. (2020).
Upravlinnia lantsiuha-my postachan u konteksti kontseptsii 
industriia 4.0 [Supply chain management in the context of 
the industry 4.0 concept]. Efektyvna ekonomika, 12. Re-
trieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1& 
z=8399. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020. 
12.74 [in Ukrainian]. 

11. Kharazishvili, Yu. M., Liashenko, V. I. (2017).
Problemy otsinky ta intehralni indeksy staloho rozvytku 
promyslovosti Ukrainy z pozytsii ekonomichnoi bezpeky 
[Estimation problems and integrated indices of sustainable 

development of Ukrainian industry from the standpoint of 
economic security]. Ekonomika Ukrainy — Economy of 
Ukraine, 2 (663), рр. 3-23 [in Ukrainian]. 

12. Yemets, V. V. (2022). Ekonomichnyi rozvytok u
povoiennyi period v Ukraini: rehionalnyi ta mistsevyi 
aspekty. [Economic development in the post-war period in 
Ukraine: regional and local aspects]. Ekonomika ta derzha-
va, 5, pp. 68—72. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-
6806.2022.5.68 [in Ukrainian]. 

13. Libanova, E. M., Horbulin, V. P., Pyrozhkov,
S. I. et al. (2015). Polityka intehratsii uk$ rainskoho 
suspilstva v konteksti vyklykiv ta zahroz podii na Donbasi. 
[Policy of Integration of Ukrainian Society in the Context 
of the Challenges and Threats of Events in Donbass]. Kyiv, 
NAS of Ukraine [in Ukrainian]. 

14. Pyatinkin, S. F. & Bykova, T. P. (2008). Razvitiye
klasterov: sushchnost', aktual'nyye podkhody, zarubezhnyy 
opyt [Development of clusters: essence, actual approaches, 
foreign experience]. Minsk, Tesey [in Russian]. 

15. Devlin, G., & Bleackley, M. (1988). Strategic Al-
liances Guidelines for success. Long Range Planning, vol. 
21, no. 5, pp. 18-23. 

16. Marshall, А. (1993). Printsipy ekonomicheskoy
nauki [Principles of economic science]. In 3 vols. Moscow, 
Science, Vol. 1. [in Russian]. 

17. Swann, G. M. P., & Preveser, M. A. (1996).
Comparison of the Dynamics of Industrial Clustering in 
Computing and Biotechnology. Research Policy, Vol. 25, 
no. 7, pp. 1139-1157. DOI: https://doi.org/10.1016/ 
S0048-7333 (96)00897-9. 

18. Feser, E. J. (1998). Old and New Theories of In-
dustry Clusters. London: SelectedWorks. 

19. Bergman, E. M., & Feser, E. J. (1999). Industrial
and Regional Clusters: Concepts and Comparative Appli-
cations. Web Book in Regional Science. Morganton, WV: 
Regional Research Institute, West Virginia University. 

20. Feldman, V. P., & Audretsch, D. B. (1999). In-
novation in Cities: Science based Diversity. Specialization 
and Localized Competition. European Economic Review, 
Vol. 43, pp. 409-429. 

21. Dussauge, P., Garrette, B., & Mitchell, W.
(2000). Learning from competing partners: Outcomes and 
durations of scale and link alliances in Europe, North 
America and Asia. Strategic Management Journal, Vol. 21, 
No. 2, pp. 99-103. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)10 
97-0266(200002)21:2<99::AID-SMJ80>3.0.CO;2-G. 

22. Pentikäinen, T. & Luukkainen, S. (2000). Trade-flow
Based Industrial Clusters in the Finnish Economy – Growth 
Through National Synergies. Outline version for the OECD 
Cluster Focus Group Workshop 8-9.5. Retrieved from 

https://www.oecd.org/finland/2099967.pdf. 
23. Sölvell, Ö., Lindqvist, G., & Ketels, Ch. (2003). The

Cluster Initiative Greenbook. Stockholm, Ivory Tower.  
24. War to slash Ukraine's GDP output by over 45%,

World Bank forecasts. Retrieved from https://www.reu-
ters.com/world/us/war-slash-ukraines-gdp-output-by-over 
-45-world-bank-forecasts-2022-04-10/.  

25. The area of occupied Ukraine, the loss of Russian
equipment and 17 days of anxiety in the capital. Eight facts 
about three months of war from Forbes. Infographics. 
Retrived from https://forbes.ua/inside/ploshcha-okupo va 
noi-ukraini-vtrati-rosiyskoi-tekhniki-ta-17-dib-stolichnikh 
-trivog-10-faktiv-pro-tri-misyatsi-viyni-vid-forbes-info-
grafika-24052022-6167 [in Ukrainian]. 

26. Kyivska shkola ekonomiky [Kyiv School of Eco-
nomics]. Retrived from https://kse.ua/wp-content/up- 



БОРОДІНА О. А., ЛЯШЕНКО В. І. 
 

 

 
 

134 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

loads/2022/07/NRC_CLEAN_Final_Jul1_Losses-and-
Needs-Report.pdf [in Ukrainian]. 

27. Polshcha pidtrymuie Ukrainu v konteksti 
yaknaishvydshoi synkhronizatsii ukrainskoi enerhosystemy 
z ENTSO-E [Poland supports Ukraine in the context of 
the fastest possible synchronization of the Ukrainian energy 
system with ENTSO-E]. Retrived from https: 
//www.kmu.gov.ua/news/polshcha-pidtrimuye-ukra yinu-
v-konteksti-yaknajshvidshoyi-sinhronizaciyi-ukrayin skoyi-
energosistemi-z-entso-e [in Ukrainian]. 

28. Ukraina podala zaiavku na vstup do YeS [Ukraine 
has officially applied for EU membership]. Retrived from 
https://zaxid.net/ukrayina_podala_zayavku_na_vstup_do 
_yes_n1537131 [in Ukrainian]. 

29. Ministerstvo finansiv Ukrainy [Ministry of Fi-
nance of Ukraine]. Retrived from https://mof.gov.ua/uk/ 
news/ukraine_received_cad_450_million_from_canada-
3571 [in Ukrainian]. 

30. Kakha Bendukidze ta yoho «hruzynske dyvo» 
[Kakha Bendukidze and his "Georgian miracle"]. Retrived 
from https://www.bbc.com/russian/international/2014/11/ 
141114_bendukidze_georgia_minister_death [in Ukrain-
ian]. 

31 Maddison Project Database 2013. Retrived from 
https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison 
/releases/maddison-project-database-2013. 

32. Holysheva, Ye. O., Hryshchenko, O. F., Maka-
renko, Ye. V. (2018). Analiz dosvidu krain «aziiskykh 
tyhriv» dlia formuvannia stratehichnykh napriamkiv nau-
kovo-tekhnolohichnoho rozvytku vitchyznianykh promys-
lovykh pidpryiemstv [Analysis of the “asian tigers” coun-
tries experience for the formation of strategic directions of 
scientific and technological development of domestic in-
dustrial enterprises]. Efektyvna ekonomika, Vol. 6. Retrived 
from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6419 
[in Ukrainian]. 

33. The World Bank. World development indicators. 
Retrived from https://datatopics.worldbank.org/world-de-
velopment-indicators/.  

34. Ekonomichne dyvo za odne pokolinnia: Pivdenna 
Koreia — pryklad dlia Ukrainy [Economic miracle for one 
generation: Pivdenna Korea — a model for Ukraine].  
Retrived from https://news.finance.ua/ua/news/-/400091/ 
ekonomichne-dyvo-za-odne-pokolinnya-pivdenna-koreya 
-pryklad-dlya-ukrayiny. 

35. Borodina, O. (2022). Basic trends of postwar 
transformation of Ukraine’s economy: industry 4.0, budg-
etary decentralization, regional energy management. Jour-
nal of Innovations and Sustainability, 6(1). DOI: 
https://doi.org/10.51599/is.2022.06.01.04 [in Ukrainian]. 

36. Makogon, Yu. V., Lіashenko, V. I. (2009). 
Natsionalizatsiya i privatizatsiya predpriyatiy (Opyt Frantsii 
dlya Ukrainy [Nationalization and privatization of 
enterprises (Experience of France for Ukraine)]. Donetsk. 
492 р. [in Russian]. 

37. Asslan, J.-Ch. (1995). Economic history of 
France from the eighteenth century to the present day. 
Moscow, INTRATEC-R [in Russian]. 

38. Konferentsiya organizatsii ob"yedinennykh natsiy 
po torgovle i razvitiyu YUNKTAD [United Nations Trade 
and Development Conference UNCTAD]. Development 
and Trade Report. Retrived from https://unctad.org/sys-
tem/files/official-document/tdr2016_ru.pdf [in Russian]. 

39. Central Statistic office of Ireland. Retrived from 
https://www.cso.ie/en/index.html. 

40. Premier-ministr: Prohrama «Dostupna ipoteka» 
zapratsiuie z 1 zhovtnia 2022 roku dlia chotyrokh katehorii 
hromadian [Prime Minister: The "Affordable Mortgage" 
program will start on October 1, 2022 for four categories 
citizens]. Retrived from https://www.kmu.gov.ua/news/ 
premier-ministr-prohrama-dostupna-ipoteka-zapratsiuie-z 
-1-zhovtnia-2022-roku-dlia-chotyrokh-katehorii-hromad-
ian [in Ukrainian]. 

41. Fitas, N. Yu. (2011). Uchast derzhavy v uprav-
linni problemnymy aktyvamy bankiv v umovakh kryzy. 
[State participation in the management of problem assets 
of banks in crisis conditions]. Finansova systema Ukrainy. 
Naukovi zapysky. Seriia “Ekonomika” — Financial system of 
Ukraine. Proceedings. "Economy" series, 17, pp. 405-411 [in 
Ukrainian]. 

42. Koval, V., Borodina, O., Lomachynska, I., Olc-
zak, P., Mumladze, A., Matuszewska, D. (2022). Model 
Analysis of Eco-Innovation for National Decarbonisation 
Transition in Integrated European Energy System. Ener-
gies, 15, 3306. DOI: https://doi.org/10.3390/ en15093306. 

43. Borodina, O., Bratus, H., Udovychenko, V., Ka-
czmarzewski, S., Kostrychenko, V., and Koval, V. (2022). 
Renovation management of the national economy in en-
suring energy decentralization. Polityka Energetyczna — En-
ergy Policy Journal, 25(2), pp. 67-84. Retrived from 
https://epj.min-pan.krakow.pl/Renovation-management-
of-the-national-economy-in-ensuring-energy-decentrali-
zation,150483,0,2.html. DOI: https://doi.org/10.33223/ 
epj/150483. 

44. Prasad, A. U Zelenskoho ochikuiut na novu 
podatkovu model naiblyzhchymy misiatsiamy [Zelensky 
expects a new tax model in the coming months]. forbes.ua. 
Retrived from https://forbes.ua/news/u-zelenskogo-ochi 
kuyut-priynyattya-novoi-podatkovoi-modeli-u-nayblizhchi 
-misyatsi-16082022-7724 [in Ukrainian]. 

45. Lіashenko, V. I., Bobkov, A. M., Volodina, A. A., 
Kapturenko, N. G., Chernozub, Yu. A. (2010). Irlandiya: 
kel'tskiy tigr ili innovatsionnyy offshor?  [Ireland: Celtic 
Tiger or Innovative Offshore?]. Donetsk, MSPSB-Press. 
120 p. [in Russian]. 

46. Amosha, O. I., Aptekar, S. S., Kuzmenko, L. M., 
Liashenko, V. I. et al. (2011). Strukturni reformy 
ekonomiky: svitovyi dosvid, instytuty, stratehii dlia Ukrainy 
[Structural reforms of the economy: world experience, 
institutions, strategies for Ukraine]. Donetsk — Ternopil, 
Ekonomichna dumka TNEU. 848 р. [in Ukrainian]. 

 
Стаття надійшла до редакції 30.05.2022 

 
Формат цитування: 

Бородіна О. А., Ляшенко В. І. Повоєнне відновлення економіки: світовий досвід та спроба його адаптації 
для України. Вісник економічної науки України. 2022. № 1 (42). С. 121-134. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-
7206.2022.1(42).121-134 

Borodina, O. A., Lyashenko, V. I. (2022). Post-War Economic Recovery: World Experience and Attempt to Adapt 
it for Ukraine. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1 (42), рр. 121-134. DOI: https://doi.org/10.37405/1729-
7206.2022.1(42).121-134  



ІВАНОВ С. В., ОСАДЧА Н. В., ЗАТИШНЯК В. В. 

  2022/№1  135 

УДК 330.5+331.101.262+338.24(477.63) DOI: https://doi.org/10.37405/1729-7206.2022.1(42).135-147 

Сергій Володимирович Іванов 
чл.-кор. НАН України 
д-р екон. наук, проф. 

ORCID 0000-0002-1205-3797, 
АБК Дніпро, 

Наталія Вікторівна Осадча 
д-р екон. наук, доц. 

ORCID 0000-0001-5066-2174 
e-mail: nosadcha86@gmail.com, 

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ, 

Валентина Вікторівна Затишняк 
директор КЗ «Дніпропетровське регіональне  

інвестиційне агентство»  
Дніпропетровської обласної ради, 

аспірант 
ORCD 0000-0002-5865-722X 

e-mail: interdnipro@gmail.com, 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИМОГ РОБОТОДАВЦІВ  

В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вступ. Рівень розвитку трудового потенціалу є од-
ним із чинників формування конкурентних переваг 
підприємства, він потребує виконання принципу без-
перервності розвитку трудового потенціалу кожного 
працівника, вимагає значного часу та різного роду ре-
сурсів задля забезпечення виконання стратегічної 
мети функціонування підприємства. Трудовий потен-
ціал працівника є рушійною силою розвитку області, 
від ступеня його розвитку та розкриття залежатиме 
ступінь ефективності використання інших ресурсів 
підприємства. Трудовий потенціал повинен відпові-
дати сучасним викликам економіки. В економіці Ук-
раїни спостерігається тенденція невідповідності вимог 
роботодавців до якісного рівня трудового потенціалу. 
В умовах відродження економіки країни виникне не-
обхідність підняти якісний рівень потенціалу. Для 
цього його необхідно оцінити. 

В Україні планується провести моніторинг по- 
казників розвитку ринку праці на національному і ре-
гіональних ринках праці. Планується використання 
інформаційної системи ринку праці, розробленої на 
основі наданого Міжнародною організацією праці 
програмного забезпечення. Для обговорення предста-
влено проєкт Постанови КМУ щодо реалізації екс- 
периментального проєкту зі запровадження викорис-
тання в Україні інформаційної системи ринку праці 
для проведення моніторингу показників розвитку  
ринку праці.  

Постановою пропонується запровадити в Україні 
інформаційну систему ринку праці на основі про- 
грамного забезпечення, яке стане дієвим інструментом 
для проведення моніторингу ринку праці; визначити 
процедуру проведення моніторингу ринку праці, його 
основні завдання, структуру, суб’єктів, а також меха- 

нізм збору, обробки, узагальнення і поширення ін- 
формації про ситуацію на національному та регіональ-
них ринках праці України на системній основі; меха-
нізм визначення основних показників розвитку праці 
для здійснення моніторингу ринку праці, їх зміни, 
уточнення та доповнення. Але ефективної методики 
оцінки якості трудових ресурсів до вимог роботодавців 
не відпрацьовано. 

Вітчизняні та іноземні науковці присвятили свої 
праці як оцінці та розвитку трудового потенціалу, так 
й окремо інвестиційній діяльності. Науковці не приді-
ляли дійсної уваги впливу трудового потенціалу на ін-
вестиційну привабливість територій, регіонів. Так, 
А. Тітікова вважає, що трудовий потенціал підприєм-
ства формується з внутрішніх якостей і можливостей 
його працівників, а формування та збереження трудо-
вого потенціалу підприємства шляхом удосконалення 
наявних і розробки та впровадження нових методів уп-
равління персоналом спрямовані на ефективне вико-
ристання персоналу [4]. Ю. Уткіна під трудовим по- 
тенціалом розуміє наявні та перспективні можливості 
трудового колективу підприємства, які обумовлені ра-
ціональним поєднанням професійно-кваліфікаційної, 
психофізіологічної та особистісної складової трудо-
вого потенціалу та вплив на економічну активність 
підприємництва [7]. Як зазначає К. Компанійцева, 
трудовий потенціал колективу підприємства не є ве-
личиною постійною. Навпаки, його кількісні та якісні 
характеристики постійно змінюються під дією не лише 
об’єктивних чинників (змін у речовому компоненті 
виробництва, у виробничих стосунках), але й управ-
лінських рішень [2]. Українськими вченими було зроб-
лено значний внесок у дослідження питань, пов’яза-
них з проблемами створення та функціонування на- 
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ціональних та регіональних інноваційних систем. За-
гальні проблеми розкрили у своїх працях такі вітчиз-
няні вчені В. Геєць [9], М. Волков [10], М. Денисенко 
[11], А. Динкін [12], М. Козоріз [13], Л. Яремко [14], 
В. Ляшенко [15]. Великі авторські колективи працю-
ють над проблематикою модернізації економіки та 
створення регіональних інноваційних систем [16].  

Дослідження щодо оцінки попиту на робочу силу 
проводяться центрами зайнятості, вони мають приб-
лизний характер та не публікуються у відкритому до- 
ступі. У той же час промислові підприємства мають 
дефіцит за деякими категоріями трудових ресурсів та 
готові платити за їх навчання. Так великі підприємства 
гірничо-металургійного комплексу Дніпропетровської 
області вже здійснюють власну  підготовку робітничих 
кадрів за спеціальностями в яких відчувається дефіцит. 

Мета статті — розробка рекомендацій щодо зміни 
стратегічних напрямків розвитку трудового потенціалу 
на підставі його оцінки відповідності вимогам ринку 
праці Дніпропетровської області. 

Результати дослідження. Дніпропетровська об-
ласть є одним із провідних регіонів України (займаючи 
5,3% території України з часткою населення 7,6%). Її 
внесок у валовий внутрішній продукт країни стано-
вить майже 11% і значною мірою визначає загальну 
ситуацію в державі. Дніпропетровщина самодостатній 
регіон з потужним промисловим та науковим потен- 
ціалом, розвинутим сільськогосподарським вироб- 
ництвом, високим рівнем розвитку транспорту і зв’яз-
ку, вигідним географічним положенням та багатими 
природними ресурсами. 

Дніпропетровщина традиційно лідирує серед ін-
ших регіонів України за обсягом прямих іноземних ін-
вестицій ($5,3 млрд), обсягом капітальних інвестицій 
($2,3 млрд), обсягом експорту товарів ($12,2 млрд) та 
обсягом реалізованої продукції ($46,5 млрд). 

За роки незалежності України відчутно зросла 
питома вага господарського комплексу області. Регіон 
має потужний промисловий потенціал, який характе-
ризується високим рівнем розвитку важкої індустрії. В 
області діють 63 великих та більше 1400 середніх під-
приємств майже всіх основних видів економічної дія-
льності. Індекс промислового виробництва регіону за 
2021 р. склав 94,2%. Тут виробляється майже 16% об-
сягу всієї промислової продукції країни. 

Завдяки значним покладам корисних копалин, 
потужній промисловій базі, розвинутому агропромис-
ловому комплексу Дніпропетровська область займає 
одне з перших місць в Україні за рівнем економічного 
розвитку, особливо у таких галузях, як гірничодобувна 
і харчова промисловість, металургія, енергетика, рос-
линництво. 

В регіоні виробляється 100% марганцевої та 
майже 80% залізної руди, 64,1% труб, 27,1% метало- 
прокату, 33,3% чавуну, 42,6% сталі, 20,1% коксу, 
17,3% цементу, 20,0% вугілля, 11,2% азотних, мінера-
льних чи хімічних добрив, 13,7% кислоти сірчаної, 
7,3% електродвигунів, 7,5% свинини, 16,1% ковбасних 
виробів, 7,6% електроенергії [8]. 

Більше 15% експорту України забезпечує Дніпро-
петровська область, експорт якої за 2021 р. становив 
$12,4 млрд. Найбільшу частку експорту займає сектор 
промисловості — 89,5%. Дніпропетровщина експорту-
вала майже 28% промислової продукції України на 
суму $11107,8 млн (рис. 1). Найбільшу долю промис-
лового експорту у 44,4%, склали чорні метали та ви-
роби з них — $5557,3 млн, зростання експорту яких 
становило 60%. Крім того 38,7% в експорті промисло-
вої продукції становлять руди та шлак — $4790,1 млн. 
Варто зазначити, що частка регіону в експорті руди та 
шлаку України склала 57,1%. 

 
Рис. 1. Обсяги експорту та імпорту галузей промисловості Дніпропетровської області у 2021 р.,  

(складено авторами) 

 
Лідером серед споживачів українських товарів 

став Китай. Експорт до цієї країни зріс майже на 
25,6% ($2751 млн), що складає 22,6% від загального 
обсягу експорту з області. Друге місце посіла Польща, 
експорт до якої збільшився на 66,5% порівняно з 
2020 р. ($885,3 млн). Третє місце займає Туреччина, 

експорт до якої у 2021 р. збільшився на 92% та стано-
вив $625,9 млн. 

Слід відмітити необхідність розробки програми під-
вищення відсотка високотехнологічної продукції в за- 
гальному обсязі в Україні (за пронозами попит на цю 
групу товарів значно зросте). В Україні частка продукції 
високого рівня наукоємності складає 1,6 % (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Структура промислової продукції регіонів України за рівнем наукоємності, % 

Рівень наукоємності 
продукції 

Україна 

Області

Дніпропет-
ровська 

Донецька Запорізька
Полтав-
ська 

Харківська Київська

Високий 1,6 0,1 0,1 0,9 0,2 3,2 2,2

Виробництво 
комп’ютерів, електрон-
ної та обчислюваної  
техніки 0,6 0,1  0,7 0,1 1,0 0,8

Середньо високий 0,1 6,3 6,9 16,9 0,7 15,8 7,5

Більшу частину експорту України становить про-
дукція з низьким ступенем переробки, а частка про- 
дукції більш високого ступеня переробки, насамперед 
машин та устаткування, незначна. 

Третій рік поспіль Дніпропетровська область вхо-
дить до ТОП-10 міжнародного рейтингу журналу FDI 
Intelligence в категорії «Стратегія залучення ПІІ».  
Серед інших складових оцінки окрема увага приділя-
ється індексу розвитку людського капіталу (0,657), 
який включає в себе рівень освіти, здоров’я та гідні 
умови життя. Наявність значної кількості кваліфікова-
них трудових ресурсів забезпечує Дніпропетровщині її 
інвестиційну привабливість. 

Чисельність населення Дніпропетровського ре- 
гіону становить понад 3 млн осіб, понад 850 тисяч з 

яких є зайнятими. Процентний розподіл зайнятого на-
селення за районами області проілюстровано на рис. 2. 

Слід зазначити, що понад 75% зайнятого насе-
лення зосереджено у таких великих містах області, як 
Дніпро та Кривий Ріг. Середня заробітна плата стано-
вить понад 13 тис. грн (рис. 2). 

На момент військової агресії на обліку у Держав-
ній службі зайнятості майже 70% вакансій були за ро-
бітничими професіями. У бізнесі ж, за даними аналі-
тиків профільного ресурсу пошуку роботи (grc.ua), 
найбільша кількість вакансій у 2021 р. відкривалася 
для спеціалістів у сферах продажу, ІТ, банківської ді-
яльності, фахівців з маркетингу, реклами та PR, а та-
кож у транспортній галузі та логістиці.  

Рис. 2. Розподіл трудових ресурсів за районами Дніпропетровської області (складено авторами) 

Війна Росії проти України кардинально змінила 
попит на ринку праці, що привело до відповідної його 
стагнації. За даними Міністерства фінансів 41% від 
тих, хто мав роботу втратили її. Такі цифри підтвер-
джує й опитування соціологічної групи "Рейтинг",  
згідно з яким, 22% громадян України працюють у  
звичному режимі, 21% — віддалено або частково, і 
лише 3% — знайшли собі нову роботу. Економічне ста-
новище внаслідок війни значно погіршилося у поло-
вини українців (52%). Не змінилося матеріальне ста-
новище лише у 18%, а у 28% погіршилося. Враховуючи 
те, що більшість громадян України не мають фінансо-
вого запасу, це набуває загрозливих масштабів. 

Ситуація на ринку праці змінюється також за ра-
хунок внутрішньої та зовнішньої міграції трудових ре-
сурсів, закриття або перепрофілювання і релокації  

бізнесу. В деяких регіонах неможливо вести діяльність 
в умовах бойових дій або є факт повного чи часткового 
руйнування підприємств. 

Частина роботодавців зберігають або частково 
зберігають оплату праці своїм працівникам під час 
простою, однак прогнозується, що запасу фінансових 
ресурсів вистачить на 2-3 місяці. Така ж тенденція 
спостерігається й у державних структурах, а саме зар-
плати скоротилися, але від звільнення роботодавці 
поки що утримуються. 

Слід зазначити, що можливості працевлашту-
вання для внутрішньо переміщених осіб в інших більш 
спокійних областях дуже обмежені. Західні регіони 
України є традиційно праценадлишковими. Винятком 
є рітейл, IT-експортери, сільське господарство. Слід 
зазначити, що Дніпропетровська область має промис- 
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ловий та трудовий потенціал для залучення інвестицій. 
На даний момент немає інформації щодо повної оцін- 
ки трудового потенціалу регіону. Дніпропетровщина 
не має значних втрат зазначеного потенціалу, а навпа-
ки надає прихисток майже 200 тисячам переселенців з 
інших областей. Прогнозується, що частина з них за-
лишиться на її територіях. 

В Дніпропетровській області зосереджено понад 
153 тис. суб'єктів господарювання, а саме понад 122 тис. 
приватних підприємств і понад 30 тис. підприємств  
різних форм власності (рис. 3). До великих належать 
63 підприємства. 

 
Рис. 3. Характеристика підприємств Дніпропетровської області (складено авторами) 

 
Економічна криза, яка почалася ще у 2014 р.,  

серйозно вплинула на діяльність підприємств. Багато 
роботодавців не мають кадрової стратегії як у довго-
строковій, так і середньостроковій перспективі і, як 
наслідок, неспроможні здійснювати якісне замов-
лення на підготовку робочих кадрів. 

З одного боку, частина роботодавців має ба-
жання, але не має можливості розвивати співпрацю з 
навчальними закладами. І для частини з них це пи-
тання не є пріоритетним. Вони відзначають, що при 
стабілізації економіки в державі активніше розвивати-
меться і дана співпраця роботодавців з навчальними 
закладами. 

З іншого боку, роботодавцям необхідні робочі  
кадри на даний час і з достатнім рівнем досвіду роботи 
та кваліфікації, тому варіант поповнення вакансій за 
рахунок випускників навчальних закладів П(ПТ)О  
розглядають в одну з останніх черг (причина — три- 
валість навчання, додаткові витрати, необхідність  
донавчати чи перенавчати випускників). Вирішенням 
цієї проблеми можуть бути законодавчі ініціативи дер-
жави щодо заохочення роботодавців, які активно спів-
працюють з навчальними установами у процесі нав-
чання майбутніх працівників, а головне — у їхньому 
працевлаштуванні. 

Останнім часом роботодавці все більш активно 
акцентують увагу на питаннях невідповідності пропо-
зицій ринку праці їхнім потребам у забезпеченні ква-
ліфікованими кадрами. Все частіше звучать нарікання 
професійних шкіл про низьку професійну підготовку 
та пасивну взаємодію з роботодавцями. 

При цьому роботодавці все частіше зазначають, 
що випускники УП(ПТ)О недостатньо вмотивовані до 
відповідального ставлення до роботи та існує багато 
випадків споживчого характеру. 

Розуміючи важливий вплив ринку праці на ін- 
вестиційну привабливість Дніпропетровської області 
та розвиток людського капіталу, було проведено опи-
тування понад 170 роботодавців регіону та 53 установ 
професійної (професійно-технічної) освіти для вияв-
лення наявності діалогу, ефективності взаємодії та з'я-
сування найбільш затребуваних професій та відповід-
ної можливості їх забезпечення (рис. 4). 

Також з'ясувалася думка роботодавців щодо ба-
жаних компетенції робітників, активності закладів 
П(ПТ)О щодо підготовки робітників за дуальною  
формою навчання та пропозиції посилення діалогу 
обох сторін. 

У рамках дослідження ринку праці була запропо-
нована методика оцінки його відповідності вимогам 
роботодавців.  

Методика містить кількісну та якісну складову. 
Кількісна складова містить репрезентативне опиту-
вання роботодавців та керівників закладів П(ПТ)О 7 
районів Дніпропетровської області. Якісна складова — 
експертні оцінки проблематики та загальних тенден-
цій розвитку. 

Метою опитування є визначення думок робото-
давців щодо реальних потреб у робочих кадрах, про-
фесійній орієнтації, якості підготовки, а також наяв-
ності ефективного діалогу роботодавців та закладів 
П(ПТ)О вищезазначених населених пунктів. 

Загалом в опитуванні взяли участь 171 підприєм-
ство різних форм власності із загальною кількістю 
працюючих понад 193 тис. осіб. 

Розподіл роботодавців-замовників кадрів пред-
ставлено на рис. 5. Як видно з графіка, лідирує малий 
бізнес, маючи по області показник 51%. 

Серед районів області в цій категорії перше місце 
посідає Нікопольський район із показником у 82,4%. 
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Рис. 4. Учасники опитування (складено авторами) 

Рис. 5. Характеристика роботодавців — замовників кадрів (складено авторами) 

Великий бізнес має частку трохи більше 10% при 
цьому слід зазначити, що саме великі підприємства є 
найбільш стабільними замовниками кадрів, а саме ве-
ликих груп 25-50 осіб однієї професії, тоді як підпри-
ємства дрібного та середнього бізнесу замовляють від 
2 до 5 осіб. у виняткових випадках 7-10 осіб. Також 
важливим є аспект стабільності роботи великих під- 
приємств та наявності потужностей для запро- 
вадження дуальної форми навчання чи організації ви-
робничої практики учнів. 

Потреба в професіях, які вказали роботодавці, ві-
дображає специфіку індустріального регіону. Однако-
вими всіма 7 районами було названо професії зазна-
чені на рис. 6. 

На рис. 7 проілюстрована специфіка кожного з 
районів області. Таким чином, видно не лише потребу 
роботодавців у масових професіях, а й поодинокі про-
фесії, такі як: рибник, коваль, тваринник та ін. 

На даний час найбільш складними для закриття 
професіями роботодавці вважають групу верстатників, 
електротехніків, машиністів та ін. (рис. 8). На рис. 8 
проілюстровані необхідні для підприємств і професії 
для закриття вакансій кожного з 7 районів області. 

Робочі вакансії на підприємствах заповнюються 
переважно самостійно, відповіді роботодавців варію-
ються не більше 45-78% (рис. 9). 

Послугами центру зайнятості користуються від 
8% роботодавців у Дніпровському районі до 35% у Ні-
копольському районі (рис. 10). 
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Рис. 6. Найбільш затребувані та складні для закриття професії у Дніпропетровській області  

(складено авторами) 
 
 

 

 
Рис. 7. Найбільш затребувані професії, специфіка районів  

(складено авторами) 
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Рис. 8. Найбільш складні професії для закриття вакансій в розрізі районів області  
(складено авторами) 

Рис. 9. Джерела заповнення вакансій, самостійно(складено авторами) 

Рис. 10. Джерела заповнення вакансій, центр зайнятості (складено авторами) 
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За останні 3 роки опитаними підприємствами у 
Дніпропетровській області було працевлаштовані 3014 
випускників закладів професійної (професійно-тех- 

нічної) освіти, найбільший показник у Криворізькому 
районі (рис. 11). 

 
Рис. 11. Кількість працевлаштованих, опитаними підприємствами,  

випускників П(ПТ)О за останні 3 роки (складено авторами) 
 
Під час опитування роботодавцям-респондентам 

було поставлено питання щодо задоволення потреб 
підприємства у підготовці працівників за необхідними 
професіями (рис. 12). Найбільш задоволеними вияви- 

лися роботодавці Синельниківського району — 81% 
респондентів. Тоді як підприємства Нікопольського 
району мають найвищий відсоток незадоволеності — 
48%. 

 
Рис. 12. Рівень задоволення потреб підприємств у підготовці робітничих кадрів, % (складено авторами) 
 
Головні зауваження до системи та якості підго- 

товки робітничих кадрів представлені на рис. 13. Най-
серйознішою проблемою 43,7% роботодавців вважа-
ють низьку мотивацію майбутніх працівників до ро-
боти. Друге місце з показником у 36,5% займає нав-

чання на застарілій матеріально-технічній базі та від-
повідно 27,6% респондентів відзначають низьку про-
фесійну підготовку працівників. Трохи більше 20% го-
ворить про те, що рівень кваліфікації випускників не 
відповідає потребам підприємства. 

 
Рис. 13. Головні зауваження до системи та якості підготовки робітничих кадрів (складено авторами) 
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Також експерти цікавилися формами співпраці 
між роботодавцем та професійною школою (рис. 14). 
Лідером з відповідей роботодавців є теза про те, що 
«підприємство не бере участі у розробці навчальних 
планів та програм» — 49,7%, тоді як лише 28,6% 
ЗП(ПТ)О підтримує це твердження. 

42,2% роботодавців «влаштовує варіант навчаль-
но-методичного забезпечення, який зараз наявний в 

ЗП(ПТ)О», у свою чергу, цей пункт підтримують аж 
68,6% закладів П(ПТ)О. 

Слід зазначити, що є факт несумісності відпові-
дей щодо погодження підприємством списку навчаль-
них програм. Тільки 6,2% роботодавців підтвердили 
таку діяльність, тоді як 69,3% ЗП(ПТ)О заявляють про 
таку взаємодію. 

Рис. 14. Форми співпраці між підприємством та ЗП(ПТ)О (складено авторами) 

Необхідною умовою якісної підготовки праців-
ника є поінформованість викладачів про обладнання 
та технології, що використовуються на підприємствах, 
а також підтримка та розвиток його “softskills”. Тому 

роботодавцям було поставлене питання щодо їхньої 
готовності брати на стажування педагогічних праців-
ників УП(ПТ)О. Відповіді наведено на рис. 15. 

Рис. 15. Готовність підприємств брати на стажування педагогічних працівників (складено авторами) 

За результатами опитування керівників П(ПТ)О 
можна прийти до висновку, що встановлення конст- 
руктивної співпраці між навчальним закладом 
П(ПТ)О та роботодавцями найбільше заважає те, що 
керівництво підприємств цікавлять лише питання 
найму кваліфікованого працівника без участі у його 
підготовці (рис. 16). 

Також керівники закладів освіти стверджують, що 
ринок праці змінюється, що не дає можливості пра-
цювати на перспективу. Оголошується велика кіль-
кість професій на підприємствах та обмежена кількість 
професій, за якими здійснюється підготовка в закладах 
П(ПТ)О. 

Роботодавці-замовники робочих кадрів забезпе-
чують учнів місцями для проходження виробничої 
практики на різних умовах: 50% беруть на виробничу 
практику без сплати; 50% беруть на виробничу прак-
тику з подальшим працевлаштуванням; 20% беруть на 
виробничу практику із оплатою. 

Заклади П(ПТ)О різною мірою співпрацюють із 
роботодавцями щодо проведення профорієнтаційної 
роботи. Половина опитаних активно співпрацює із  
різними підприємствами для заповнення профільних 
професій. Третина навчальних закладів стверджують, 
що роботодавці не часто запрошують їх до співпраці. 
Але також є навчальні заклади, у яких загальні проф-
орієнтаційні заходи взагалі відсутні. 



ІВАНОВ С. В., ОСАДЧА Н. В., ЗАТИШНЯК В. В. 
 

 

 
 

144 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

 
Рис. 16. Проблематика співробітництва роботодавців та ЗП(ПТ)О (складено авторами) 

 
Усі заклади П(ПТ)О так чи інакше співпрацюють 

із загальноосвітніми школами з питань профорієнта-
ції. Однак у процесі співробітництва виникають такі 
проблеми чи перешкоди: в умовах карантину доступ 
до загальноосвітніх шкіл був обмежений і ще один ва-
гомий фактор — це загальноосвітні школи пере- 
шкоджають профорієнтації у 9 класах, орієнтуючи ді-
тей на вступ до ВНЗ. 

У свою чергу, роботодавці теж активно підтриму-
ють роботу з профорієнтації та вважають її запорукою 
успіху у підготовці кадрів. Так, наприклад, підприєм-
ство «ДТЕК «Павлоградвугілля» представило свої за-
ходи щодо підтримки профорієнтації (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Профорієнтаційна робота підприємства «ДТЕК «Павлоградвугілля» (складено авторами) 

 
Активна позиція ключових стейкхолдерів регіону, 

а саме бізнесу, профспілок та влади значно впливає на 
формування регіонального замовлення з підготовки 
робітничих кадрів за рахунок регіонального бюджету. 

Динаміка змін у професійних групах проілюстро-
вана на рис. 18. Наприклад, є приріст у замовленні 
працівників групи: Загальні професії електротехніч-
ного виробництва з 376 осіб у 2020 р. до 1311 осіб у 
2021 р., також продемонстровано зростання замов-
лення професій у категоріях: сфера обслуговування 
(перукарі, манікюрниці тощо) та швейне виробництво 
(кравці, закрійники, конструктори, швачки). 

При цьому скоротилося замовлення у категорії: 
громадське харчування (кухарі, офіціанти, кондитери) 
та загальні професії для всіх галузей економіки. 

Висновки. Стратегії розвитку областей повинні 
включати реальні данні щодо оцінки ринку праці. Від-
повідності трудового потенціалу вимогам ринку праці. 
Це може стати інструментом забезпечення галузей 
промисловості кадровими ресурсами у відповідності 
до сучасних вимог. 

Необхідно використовувати гнучку методику  
оцінки трудового потенціалу та попиту на нього в ре-
гіоні. Результати опитування роботодавців необхідно 
враховувати при створенні освітніх програм як нав- 
чальних закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, так і закладів вищої освіти та враховувати при 
формуванні регіональних програм зайнятості і Страте-
гій розвиту областей та територій. 
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Рис. 18. Регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2020-2021 рр. (складено авторами) 

За результатами опитування роботодавців Дніп-
ропетровської області можна зробити такі висновки, 
що необхідно активізувати співпрацю з роботодавцями 
та покращити якість підготовки робітничих кадрів 
шляхом: 

1) надання з боку держави роботодавцям (фізич-
ним особам-підприємцям, власникам малого та серед-
нього бізнесу) пільг та/або фінансової підтримки на 
час проходження учнями, на їх базі, виробничого  
навчання або виробничої практики; 

2) формування та проведення спільних проф-
орієнтаційних заходів, організації виїзних уроків на 
підприємствах для запозичення досвіду та ознайом-
лення з новинками та інноваціями у сфері, мотивації 

та залучення учнів до участі у позаурочній діяльності, 
пов'язаній з майбутньою професією; 

3). Поновлення матеріально-технічної бази за-
кладів П(ПТ)О, приведення її до умов виробництва. 
Темпи технологічного переоснащення сучасних виро-
бництв такі, що багато знань втрачає актуальність про-
тягом 3-5 років. Тобто необхідна випереджаюча освіта, 
орієнтована на здобуття нових фундаментальних 
знань, вивчення процесів і технологій. 

4) участі роботодавців у розробці освітніх про-
грам з кожної професії, що готується для цього під- 
приємства. Стажування майстрів та викладачів профе-
сійної підготовки на підприємстві. 

Своєю чергою, роботодавці пропонують: активі-
зувати спільні профорієнтаційні заходи; ввести проф- 
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орієнтаційні уроки до навчальних шкільних програм; 
посилити конструктивний діалог із професійними 
школами, звертаючи увагу на гнучкість процесу транс- 
формації навчальних програм відповідно до запитів 
роботодавців, вийти на національний рівень із пропо-
зицією дозволити роботодавцям відносити на собівар-
тість витрати на навчання працівника. 

Війна в Україні вже кардинально змінила гло- 
бальну повістку і концепцію сталого розвитку, в якій 
в основу закладене відповідальне, екологічне спожи-
вання та виробництво. Питання безпеки стане основ-
ним стовпом макроекономічної стабільності.  

Слід зазначити, що одна з найбільших інвести-
ційних компаній BlackRock зазначила, що епоха гло-
балізації закінчилась. Зворотній процес почався вже 
під час коронавірусу, але сьогоднішня війна остаточно 
розвернула період глобалізації, який тривав останні 
десятиліття і призвела до локалізації. Виникла тен- 
денція розташування виробництв ближче до ринку 
збуту. Енергетична незалежність стає головним за-
вданням для Європи. І ЄС зробить все для того, щоб 
звести до мінімуму енергетичну залежність в най- 
ближчий час. Перехід від глобалізації до локалізації 
стосується й виробництва енергетичних ресурсів.  

Альтернативна та воднева енергетики отримають 
ще один поштовх. При цьому це матиме позитивний 
ефект на уповільнення зміни клімату.  

Враховуючи існуючий потенціал та існуючі сві-
тові тенденції можна дати прогноз щодо відповідні 
професії будуть популярними в найближчому майбут-
ньому в Україні. 

По-перше, це професійні військові, тому що без 
потужної та професійної армії не зможемо мати май-
бутнього як країна. Тобто попит на військових збіль-
шиться, а інтелект військових буде в пріоритеті. Ви-
никає потреба у психологах, зокрема військових. Для 
лікування такої психологічної травми цілої країни по-
трібно в рази більше спеціалістів. Збільшиться й попит 
на медичних працівників. Під час восьмирічної війни 
на Донбасі лікарі Дніпропетровської області отримали 
безцінний досвід допомоги військовим пораненим, 
особливо хірурги та нейрохірурги. Також активно  
розвивається напрямок реабілітації. 

По-друге, буде затверджений план «Маршала», за 
яким планується відбудовувати зруйнуванні житлові 
будинки, промислові підприємства та об’єкти інфра-
структури в країні. Досвід Ізраїлю демонструє, що Ук-
раїна концептуально має змінити принципи побудови 
житлових будівель з урахуванням вимог особистої без-
пеки громадян. Тому збільшиться попит на архітекто-
рів та будівельників. 

По-третє, енергетична система, Україна має мати 
повну незалежність від енергетичних ресурсів, і не 
тільки від російських. Це завдання є реальним і до- 
сяжним, але потребує колосальних інвестицій і відпо-
відно кваліфікованих фахівців. Виникне тенденція 
прискореного розвитку альтернативної енергетики  
(біопаливо, біогаз, вітряна, гідро, сонячна), питання 
розвитку атомно-промислового комплексу напряму 
будуть залежати від гарантій безпеки України в май-
бутньому. Для розвитку наукоємного та високотехно-
логічного виробництва необхідна велика кількість на-
уковців та інженерів. Попит на яких збільшиться. 

Підготовка висококваліфікованих кадрів не мож-
лива без якісної освіти, а отже освітня система потре-
бує реформування у відповідності до викликів сус- 

пільства. Збільшиться попит на освітні та наукові по-
слуги. Країни ЄС заявляють про свої наміри інвесту-
вати в розвиток науки. Це дозволить підняти престиж 
науки. Критична ситуація вже продемонструвала пе-
реваги дистанційної роботи та на умовах фрілансу, які 
особливо подобаються молоді, тому що ці фахівці є 
найбільш конкурентоздатними. У період кризи та 
війни виникає потреба в інвестуванні в саморозвиток 
потенціалу людини. Будь-який працівник може оці-
нити свої можливості та компетенції за даними ринку 
праці, тестів роботодавців та розвивати свої навички і 
набувати знання. Навчання протягом життя — це но-
вий тренд для українців, який набуває великого зна-
чення.  
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УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 
 
Війна та пов’язані з нею внутрішньоукраїнські та 

зовнішньоекономічні реалії негативно вплинули не 
тільки на саму логістику, але й на ланцюги поставок.  

4 травня 2022 року у польському місті Красичин  
відбулася традиційна Міжнародна Конференція «Єв-
ропа Карпат», ключовою темою якої став розвиток ло-
гістики в Центральній та Східній Європі в умовах  
агресії Росії проти України. Міністр Міністерства ін-
фраструктури України Олександр Кубраков навів дані 
щодо знищення цивільної інфраструктури України за 
2,5 місяці війни: «сума тільки задокументованих збит-
ків вже сягнула понад 90 млрд доларів і з кожним днем 
війни цей показник зростає. Враховуючи це, ми зму-
шені оперативно перебудовувати нашу логістичну си-
стему. Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів 
доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних 
потоків через блокаду українських морських портів та 
втрату близько 23% залізничної мережі». Також мі-
ністр деталізував масштаби руйнувань інфраструктури, 
зокрема йдеться про втрату 6,3 тис. км головних колій, 
пошкодження 23573 км автодоріг та 289 автомобільних 
та 41 залізничного мостів [1]. До цього додаються про-
блеми, пов’язані з режимом «закритого неба», скоро-
ченням кількості чинних прикордонних переходів та 
безпрецедентним зростанням витрат на утримання 
власних автопарків. І це далеко неповний перелік тих 
проблем, з якими зіткнулися учасники ланцюгів по- 
ставок.  

Ще на початку квітня Кабінет Міністрів України 
додатково виділив 490 млн грн на базове відновлення 
нормальної роботи логістичної інфраструктури, у тому 
числі на звільнених територіях [2].  

В плані економічного відновлення України, який 
розробила команда Офісу Президента та Уряду й пре-
зентувала у Комітеті з питань економічного розвитку 
Верховної Ради України, одним з найголовніших  
завдань визначено налагодження логістики у захід-
ному напрямку (уряд вже займається розширенням 
пропускної здатності таких маршрутів). Зокрема, уже 
є перші результати за цим пунктом — Україна та 
Польща підписали між собою відповідний меморан-
дум. 

А план ЄС повоєнного відновлення України пе-
редбачає відбудову всієї інфраструктури, в тому  
числі логістичної інфраструктури, за найновішими 
стандартами та європейською політикою.  

Безумовно, з цією метою треба використати існу-
ючий світовий досвід організації логістики, реформу-
вання транспортної інфраструктури, побудови нових 
адаптивних ланцюгів поставок. Тому на Конференції 
європейських директорів доріг 12-13 травня 2022 року 
у Будапешті було зазначено, що на відбудову україн- 
ської інфраструктури доріг, за наявності відповідного 

фінансового ресурсу, знадобиться 3-4 роки. Щоб від-
новлення відбувалося якісно та швидко важливим є 
перехід на європейську систему ціноутворення (на 
зразок CESSM), розробка типових видів договорів за 
стандартом FIDIC та комплексний контроль на всіх 
етапах. Україна ініціює створення міжнародної робо-
чої групи керівників дорожніх агентств Європи, де 
наші колеги і партнери зможуть координувати свої зу-
силля для відновлення транспортної інфраструктури 
України [3].  

Це, безумовно, важливі й вкрай необхідні заходи, 
але треба розуміти, що потрібно не тільки відновлю-
вати логістичну інфраструктуру за найновішими стан-
дартами, але й вибрати з існуючих стратегій управ-
ління ланцюгами поставок таку, яка найбільш підхо-
дить до реалій нашої країні, адаптувати її до умов  
воєнного стану та повоєнного відновлення. 

У першу чергу треба проаналізувати ситуацію у 
ланцюгах поставок, для чого потрібно:  

провести диверсійний аналіз всіх ланцюгів поста-
вок, який передбачає оцінку всієї системи щодо стій-
кості та дозволяє виявити «слабкі» ланки, які в існу- 
ючих реаліях першими «вийдуть із строю». Під лан-
ками можна розуміти й митний термінал, і постачаль-
ника, й банк, який надає гарантії. Після такого аналізу 
важливо переглянути операційні метрики. Оскільки, 
наприклад, у ситуації, коли поставки затруднено через 
різні обмеження на кордонах, велике значення має, 
яка кількість машин стоїть у черзі на кордоні, бо це 
суттєво впливає на такі параметри як «рівень сервісу», 
«своєчасність виконання заявки»; 

синхронізувати пріоритети та відкоригувати цілі, 
для чого надати інформацію щодо «слабких» ланок 
всім учасникам процесу, сформувавши таким чином 
довірче бізнес-середовище. Наприклад, для терито- 
ріально розподілених компаній важливо наділити до-
датковими повноваженнями територіальні команди; 

переглянути поточні зобов’язання та проєкти, в 
першу чергу встановити ті платежі та дії, невиконання 
яких може призвести до закриття компанії. Частиною 
збитків у разі дестабілізації ланцюгів поставок можна 
керувати за допомогою переговорних процесів. Існує 
три базові підходи до скорочення витрат у логістиці: 
класичний АВС-аналіз; формулювання простих і чіт-
ких правил; відмова від усіх зобов’язань, які не зупи-
няють бізнес. 

Для визначення оптимальної стратегії управління 
ланцюгами поставок в умовах воєнного стану та пово-
єнного відновлення доцільно врахувати найкращі 
стратегії 2021 року — другого року пандемійних обме-
жень (див. рисунок). За цей період компаніям дове-
лося розбудовувати незвичні процеси та видозміню-
вати ланцюги поставок для того, щоб адаптуватися до 
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непередбачуваної ситуації на ринку, оскільки голов- 
ним питанням стала боротьба за забезпечення безпе-
ребійності поставок і безперервність бізнес-процесів. 

На жаль, часто для цього довелося жертвувати еконо-
мічною ефективністю. 

Рисунок. Найкращі стратегії 2021 року (за даними [4, 5]) 

Найбільш оптимальною стратегію управління  
ланцюгами поставок в умовах воєнного стану та пово-
єнного відновлення буде стратегія «Автоматизація, ро-
ботизація та цифровізація». Українські вчені приді-
ляли певну увагу цій проблематиці, розглядаючи існу-
ючі тренди, проблеми й напрями розвитку логістики, 
в тому числі управління ланцюгами поставок за раху-
нок переходу до Industry 4.0 [7-10]. Але останні події 
вимагають більш детального розгляду процесу управ-
ління ланцюгами поставок, розробки концептуальних 
підходів до нього. 

Управління ланцюгами поставок з’явилося в су-
часному світі, коли складність бізнес-процесів і взає-
модій стала занадто високою. Сьогодні компанії мають 
справу з постачальниками, посередниками, дис-
триб’юторами та клієнтами, тому ланцюг поставок 
став невід’ємною частиною сучасного бізнесу. Управ-
ління ланцюгами поставок орієнтовано на весь лан-
цюг створення доданої вартості, на оптимізацію взає-
мовідносин між всіма учасниками логістичної системи 

як в самому підприємстві, так і на міжорганізаційному 
рівні. Наразі країни з розвиненою економікою мають 
відповідні концепції управління ланцюгами поставок, 
оскільки завдяки їм можна збільшити й прибуток, й 
частку ринку. В світі є міжнародні установи, що спе-
ціалізуються на виявленні та реалізації стратегічних 
переваг логістики: Європейська логістична асоціація 
та Рада професіоналів у галузі управління ланцюгами 
поставок. 

Ефективна система управління ланцюгами поста-
вок Supply chain management (SCM) складається з  
певних підсистем управління процесами виробництва, 
зберігання, перевезення та доставки та/або повер-
нення товарів покупцю. Перед SCM стоять такі цілі:  

стратегічне планування, моделювання та аналіз 
логістичних систем, у тому числі ланцюгів поставок;  

управління та оптимізація логістичних бізнес-
процесів кожної ланки;  

впровадження технологій інтегрованого плану-
вання та цифровізації ланцюгів поставок;  

Найкращі стратегії 2021 року 

Розвиток власної транспортної логістики: 
заходи щодо забезпечення безперебійних поставок можуть дозволити лише великі компанії. Так, Coca-Cola 
має тепер суховантажні машини, Walmart перевозить товари морськими чартерами, рітейлер Home Depot 
також зафрахтував судно, мережа магазинів одягу Gap переключилася на авіаперевезення, а IKEA не тільки 
фрахтує судна, але й закуповує власні контейнери 

Диверсифікація постачальників: 
підприємства прагнуть мати план Б на випадок виникнення проблем у основного постачальника, врахову-
ючи не лише ринкову кон’юнктуру, а й логістичні схеми та потенційні маршрути поставок з урахуванням 
можливих «слабих» ланок, обмежень, дефіциту перевізних потужностей та їхнього впливу на здійсненність 
поставок  

Точне прогнозування попиту: 
для аналізу та виявлення тенденцій споживчої поведінки застосовують нові інформаційні технології, напри-
клад, Google Trends. Облік прогнозування попиту дозволяє забезпечити необхідну гнучкість при плануванні 
виробництва та поставок, встановити скільки та якого товару необхідно зробити для задоволення запитів 
покупців, але щоб у той же час не затоварити склади непотрібними

Оптимізація асортименту: 
зростання цін на матеріали та транспортування заставляє виробників оптимізували асортимент, зробивши 
акцент на високомаржинальні товари та товари, які швидко продаються. Перші дозволяють компенсувати 
збільшені витрати, другі забезпечують швидку оборотність коштів 

Управління товарними запасами: 
у період невизначеності на ринку та частих зривах поставок компанії вважають за краще мати буферний 
запас на складах, при цьому на перший план виходить тонке настроювання кількості товарних запасів за 
різними позиціями залежно від ринкової кон’юнктури 

Автоматизація, роботизація та цифровізація ланцюгів поставок: 
наразі роботизуються складські операції: переміщення вантажів, навантаження-вивантаження, інвентариза-
ція, навіть сортування та упаковка, оскільки «руки» роботів стають все більш умілими та здатними до са-
монавчання. В той же час розвиток штучного інтелекту, технології інтернету речей, впровадження RFID-
міток дозволяють забезпечити менеджерам дистанційний режим збору та аналізу інформації, необхідної 
для управління ланцюгами поставок та контролю складських операцій. По всьому світу проводяться випро-
бування безпілотних транспортних засобів, впроваджується роботизована доставка, будівництво безпілот-
ної інфраструктури та розробляється відповідна законодавча база 
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формування та розвиток логістичної та виробни-
чої інфраструктури для активного вирішення проблем 
підвищення конкурентоспроможності компаній в ці-
лому та ланцюгів поставок, зокрема;  

вирішення проблеми «інсорсинг/аутсорсинг» та 
вибір логістичних провайдерів;  

здійснення стратегії логістичної системи (лан-
цюги поставок) на тактичному й оперативному рівні з 
метою досягнення балансу між витратами та якісним 
сервісом;  

розробка та підтримка систем контролінгу лан-
цюга поставок та вдосконалення набору логістичних 
інструментів;  

управління запасами та логістичними ризиками в 
ланцюгах поставок;  

управління ланцюгами поставок з урахуванням 
формування конкурентної логістичної стратегії;  

створення та використання ефективних цифро-
вих інформаційних систем підтримки координуючої 
логістики та е-SCM; 

управління умовами та способами оплати праці 
всіх учасників ланцюга поставок. 

Управління ланцюгами поставок складається з  
кількох етапів:  

планування (визначаються джерела поставок, 
аналізуються споживчі запити, встановлюються ви-
моги до розподільчої системи, плануються операційні 
запаси й обсяги поставок, обчислюється розмір поста-
вок ресурсів і готових товарів);  

закупівля (плануються всі аспекти управління по-
ставками на підставі даних щодо попиту, аналізується 
якість товарів, визначаються постачальники, з якими 
заключають договори);  

виробництво (після виготовлення товару здійс-
нюється контроль його якості, після чого товар фасу-
ється, виконуються безпосередні операційні дії щодо 
зберігання товарів. Усі ці заходи повинні корелюва-
тися із запланованим або поточним попитом); 

доставка (всі операції повинні корелюватися із 
запланованим або поточним попитом);  

повернення (визначаються критерії, відповідно 
до яких нереалізована продукція приймається назад, 
складаються графіки повернення та направлення на 
утилізацію).  

Також існують процеси:  
планування конкретних ланок, наприклад, тран-

спорт, складське господарство, ланцюг поставок 
(supply Chain Planning);  

дотримання розроблених планів і своєчасне уп-
равління цими ланками (supply Chain Execution). 

У межах концепції управління поставок «точно 
вчасно» (Just-in-Time) гнучкість та актуальність про-
цесів поставок сприяють поліпшенню якості роботи з 
клієнтами. 

Вибрати оптимальний ланцюг поставок, вихо-
дячи з категорії виробленої продукції, не завжди  
просто, але при правильному його виборі компанія 
буде мати конкурентні переваги на ринку. З цією ме-
тою треба використовувати в роботі сучасні передові 
логістичні методи та технології. Тому виникає потреба 
у створенні систем логістичного аудиту та діагностики 
ланцюгів поставок та продавців, які базуються на но-
вітніх методах та відповідають міжнародним стандар-
там. Основою логістичної системи є:  

здійснення діяльності в одному загальному або 
кількох взаємозалежних інформаційних просторах;  

створення єдиних методів обробки даних;  
ефективне управління інформацією;  
контроль доступу до інформаційних ресурсів;  
адаптація системи відповідно до існуючої реаль-

ності.  
Система управління ланцюгами поставок (SCM-

система) є прикладним програмним забезпеченням, 
яке дозволяє автоматизувати та керувати всіма лан-
ками ланцюга поставок, а також здійснювати контроль 
за транспортуванням товару по всьому ланцюгу поста-
вок. Наразі є самостійні поширені SCM-системи, про-
грами, що входять до складу ERP-комплексів, та ори-
гінальні програми, які було розроблено для кожного 
підприємства окремо. В межах SCM-систем прийнято 
виділяти дві підсистеми, а саме:  

планування та розробки календарних графіків, 
мережі поставок, моделювання різних обставин, мож-
ливі прогнози поставок;  

виконання ланцюгів поставок, тобто моніторингу 
та контролю на всіх ланках ланцюга поставок [11-12]. 

Система управління ланцюгами поставок від тра-
диційних форм організації та управління підприєм- 
ством відрізняється синхронізацією основних бізнес-
процесів і моделей планування та управління на базі 
єдиних інформаційних каналів з постачальниками та 
клієнтами, забезпечуючи оптимальний баланс між по-
питом і поставками на всьому протязі ланцюга ство-
рення цінності з метою визначення компромісу між 
вимогами клієнта та ефективністю бізнесу учасників 
ланцюга поставок. 

Робота в умовах пандемії, а тепер і в умовах во-
єнного стану наочно продемонструвала й демонструє, 
яке велике значення має вміння компаній не лише 
скорочувати витрати, а й знаходити нові інноваційні 
рішення для збереження стійкості бізнесу в непростих 
та/або дуже мінливих умовах. Фірми, які правильно 
оцінили ситуацію та зуміли вчасно змінити як внут- 
рішні логістичні бізнес-процеси, так і взаємовідно-
сини з учасниками ланцюгів поставок, змогли не лише 
не втратити свої позиції, а й досягти значних резуль-
татів щодо підвищення конкурентоспроможності 
та/або зміцнення ринкових позицій. Важливість уп-
равління ланцюгом поставок виникла у військових як 
спосіб забезпечення безперебійних поставок військам 
зброї та інших товарів, необхідних для бою, тому в 
умовах воєнного стану в Україні воно набуває надзви-
чайно великого значення. 

Таким чином, організація управління ланцюгами 
поставок в умовах воєнного стану та повоєнного від-
новлення логістичної інфраструктури, а вірніше її 
створення повинне відбуватися за наведеними нижче 
тенденціями у логістиці та управлінні ланцюгами по- 
ставок. 

Цифрофізація ланцюга поставок — це процес ви-
користання новітніх технологічних рішень разом з ін-
шими фізичними та цифровими активами для пере- 
проєктування логістичних практик, який дозволяє по-
кращувати швидкість, динаміку та стійкість операцій 
ланцюга поставок, що приводить до кращого реагу-
вання клієнтів і, зрештою, більшого доходу. Щоб ско- 
ристатися всіма перевагами цифровізації, компанії по-
винні кардинально переробити свою стратегію лан-
цюга поставок. Недостатньо просто прикрасити його 
цифровими технологіями. У сфері цифровізації Інтер-
нет речей (IoT) займає надзвичайно важливе місце як 
високоперетворююче технологічне рішення у сфері 
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логістики. IoT відноситься до системи взаємопов’яза-
них обчислювальних пристроїв, які дозволяють пере-
давати дані через мережі без участі людини. Це допо-
магає компаніям контролювати запаси, керувати 
складськими запасами, оптимізувати маршрути пере-
везень та скорочувати пробіг.  

Повинна бути посилена співпраця всіх ланок  
ланцюга поставок, яка може допомогти оцінити ри-
зики в ланцюгу поставок на основі існуючих промис-
лових і політичних тенденцій як спосіб запобігання 
або пом’якшення небезпеки дефіциту запасів. Між 
тим, співпраця в ланцюгу поставок може впорядку-
вати внутрішні процеси та зменшити надмірне вико-
ристання ресурсів, що витрачаються на адміністра- 
тивні та інші трудомісткі завдання. Як додатковий бо-
нус, це може допомогти залучити рекомендації від за-
доволених ділових партнерів і збільшити бізнес.  

Безсумнівно, компанії повинні серйозно розгля-
дати управління ризиками ланцюга поставок як спосіб 
підготуватися до небажаних подій. Зростання прак-
тики аутсорсингу, офшоринг, універсальність продук-
тів, безпека ланцюга поставок та істотна взаємозалеж-
ність у ньому ще більше актуалізують важливість бо-
ротьби з ризиками. І все-таки, яким би обґрунтованим 
не був план, він не може запобігти подіям, наприклад, 
тим же воєнним діям на території країни. Саме тому 
стійкість ланцюга поставок — це реальний показник 
здатності компанії протистояти руйнівним подіям. 

Заходи, що дозволяють зробити ланцюг поставок 
більш гнучким і стійким, включають прозорість всього 
ланцюга поставок, щоб можна було вчасно виявити 
проблеми, тісну співпрацю з постачальниками та дис-
триб’юторами, щоб можна було знайти альтернативні 
маршрути поставок, якісний план реагування на інци-
денти, щоб забезпечити зміну певних дій, коли відбу-
ваються порушення.  

Майже половина роботи в сучасному ланцюгу по-
ставок — це робота зі знаннями. Цей вид робіт вклю-
чає комплексну аналітику, планування та обробку за-
купівель. Оскільки бізнес стає глобальним, робота зі 
знаннями в ланцюгу поставок також має стати гло- 
бальною. Це дозволить компаніям зі штаб-квартирою 
в одній країні виконувати логістичні операції, мати 
центри закупівель або проводити аналітику в різних 
частинах світу.  

Набувають неабиякого значення пристрої, що 
носяться людьми. У поєднанні з хмарними техноло- 
гіями пристрої, що носяться, допомагають співробіт-
никам отримувати доступ до даних і вводити їх у ре-
жимі реального часу. Завдяки належному збору та ана-
лізу даних, такі технологічні пристрої дозволяють ком-
паніям контролювати свої запаси та бути в курсі по-
питу на продукцію. Керівники складів можуть вико-
ристовувати пристрої, що носяться, з метою швидкого 
та точного збору даних про запаси, відстеження ви- 
робленої, збереженої та розповсюдженої продукції. 
Пристрої, що носяться, також можуть відстежувати 
життєво важливі показники, щоб запобігти проблемам 
зі здоров’ям (втома, серцеві напади) серед працівників 
складу.  

Використання моделі програмного забезпечення 
як послуги в технологіях ланцюга поставок та управ-
лінні логістикою набирає популярності, паралельно зі 
зростанням хмарних обчислень. Здебільшого це 
пов’язано з безпекою, а також зручністю викорис-

тання лише необхідних послуг на основі оплати за ви-
користання, що дозволяє компаніям уникнути висо-
ких фіксованих витрат на безперервне обслуговування 
системи, оновлення та витрати, пов’язані з інфра- 
структурою.  

Правильний аналіз даних ланцюга поставок може 
значно покращити бізнес-прогнозування та прийняття 
рішень, оптимізувати використання ресурсів, залуче-
них до управління запасами, зберігання та транспор-
тування. Прозорість та наочність ланцюга поставок 
дає уявлення про те, що відбувається в кожній його 
ланці. Це надзвичайно важливо для ефективного  
функціонування всього ланцюга поставок, включаючи 
закупівлю, виробництво, транспортування та доставку. 
Однією з переваг прозорості та наочності ланцюга по-
ставок є управління запасами в режимі реального часу, 
яке передбачає використання мобільних систем і дат-
чиків у точках продажу та виводить управління запа-
сами на абсолютно новий рівень. Наприклад, замість 
того, щоб оплачувати придбані товари в магазині, 
люди можуть просто взяти потрібний товар й автома-
тично оплатити його карткою або за допомогою мо- 
більного додатку. Крім того, управління запасами в ре-
жимі реального часу дозволяє замінювати товари в 
міру їх споживання.  

Підсумовуючи, можна зробити висновки, що 
впровадження новітніх принципів відповідно до су-
часних тенденцій розвитку логістики та у сфері управ-
ління ланцюгами поставок дозволить Україні відбуду-
вати логістичну інфраструктуру за найновішими стан-
дартами та європейською політикою як складову мак-
симальної інтеграції України з ЄС, можливої еконо- 
мічної трансформації, в тому числі щодо нових мож-
ливостей для українського бізнесу шляхом побудови 
економіки на принципах дерегуляції та лібералізації. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛОГІСТІВ  
ПІД ВПЛИВОМ ПАНДЕМІЧНИХ І ВІЙСЬКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ  

ТА ЇХ РОЗВИТОК В УМОВАХ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Постановка проблеми. Постійно мінливе ділове та 
економічне середовище вимагає адекватних транс- 
формацій усіх сфер соціально-економічного життя 
країни, у тому числі адаптації ринку праці до змін, що 
обумовлені пандемічними обмеженнями та військо-
вими діями на території України. Практичний досвід 
вітчизняних логістичних операторів свідчить, що уп-
равління ланцюгами постачання в умовах воєнного 
стану є неймовірно складним процесом через руйну-
вання значного обсягу транспортно-складської інфра-
структури, блокади та перевантаження доступних тра-
нспортних шляхів, дефіциту палива, прямої загрози 
людським життям тощо. Пандемія, війна та інші не-
сприятливі перепони для фізичної присутності на ро-
бочому місці спричинили різкі зміни у характері праці. 
Уявлення про те, де можна виконувати роботу (тобто 
на робочому місці), швидше за все, продовжить свій 
перехід від фізичного до віртуального середовища, 
оскільки організації все частіше впроваджують інстру-
менти для віддаленої роботи. Відповідно, вони виму-
шені перебудовувати концепцію роботи з персоналом 
та стратегічні орієнтири розвитку людського капіталу.  

Одночасно з негативними проявами пандемічні 
обмеження та військові дії стимулювали позитивні 
тренди, пов’язані з пришвидшенням процесів цифро-
візації бізнесу та розвитку соціально-економічних ко-
мунікацій. За даними OpenDataBot, ІТ — це єдина га-
лузь бізнесу, що зросла у 2022 році та за перші п’ять 
місяців забезпечила експортних надходжень на суму 
$3,2 млрд, що на 27% більше за аналогічний період 
2021 року [1]. Міжнародні експерти відзначають висо-
кий рівень цифровізації України, що може бути хоро-
шим плацдармом для відновлення національної еко-
номіки та її інноваційного розвитку. Саме тому інфор-
маційно-комунікаційні та цифрові навички стають 
критично важливими як для працівників підприємств 
та державних установ, так і для роботодавців. Особ-
ливо це стосується логістичної індустрії.  

Розуміння важливості логістики для своєчасного 
забезпечення військових операцій та виробництва 
продукції, зростання попиту на логістичні послуги й 
збільшення ролі управління ланцюгами постачання на 
глобальному та регіональних ринках обумовлюють  

підвищений інтерес до формування і розвитку логіс-
тичного персоналу, набору загальних та професійних 
компетенцій фахівців з логістики та оптимального 
співвідношення між ними, дослідження впливу гло- 
бальної пандемії на зміст і умови праці, особливостей 
переходу офісних та операційних працівників до дис-
танційної роботи та підвищених вимог до забезпе-
чення безпеки праці й цивільного захисту. В наукових 
дискусіях і бізнес-форумах відзначають зростання ролі 
«м’яких» навичок працівників у порівнянні «твер-
дими», хоча, на нашу думку, провести чітку грань між 
даними навичками в умовах активного запровадження 
цифрових технологій проблематично, оскільки вони 
тісно взаємопов’язані, особливо в тих сферах, де біз-
нес базується на активних соціально-економічних ко-
мунікаціях.    

Аналіз останніх досліджень та публікацій. До- 
слідженню сучасних трендів ринку праці та впливу на 
нього глобальної пандемії коронавірусу присвячено 
чимало аналітичних оглядів міжнародних консалтин-
гових компаній. Загальні тренди цифровізації бізнесу 
та специфіки цифрових і навичок визначають аналі-
тики Всесвітнього економічного форуму, а більш де-
тально досліджують зарубіжні та вітчизняні вчені. Зо-
крема, в наукових працях О. Амоші, Ю. Залознової, 
Н. Брюховецької, В. Антонюк, Н. Трушкіної та інших 
співробітників Інституту економіки промисловості 
НАН України визначено напрями трансформації тру-
дових відносин в умовах Індустрії 4.0, доведено поси-
лення ролі індивідуальних якостей та компетенцій 
працівників, здатність їх об’єднуватися в одну мережу, 
взаємодіяти в режимі реального часу, самонавчатися 
та самовдосконалюватися тощо. В роботі [2] зроблено 
висновок про необхідність випереджального надбання 
цифрових навичок та компетенцій працівників під- 
приємств відповідно до системи корпоративних цін-
ностей та відповідної мотиваційної програми дій.  

З іншого боку, не залишається поза увагою вче-
них ринок логістичних послуг та компетентність ло- 
гістичного персоналу. Спираючись на тренди остан-
нього Logistics Trend Radar, компанія «DHL» нещода-
вно опублікувала результати глобального опитування 
понад 7000 професіоналів з логістики, які зобразили 
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вплив пандемії COVID-19 та новітніх інформаційних 
технологій на логістичну індустрію [3]. Цікавими є та-
кож висновки консалтингової компанії KPMG про те 
що сучасні логістичні операції ґрунтуються на техно-
логіях та інноваціях, які потребують працівників з від-
повідними навичками та можливостями [4]. Автори [5; 
6], досліджуючи вплив пандемії COVID-19 на гло- 
бальні ланцюги постачання, визначили десять основ-
них проблем, з якими стикнулися виробничі підпри-
ємства в період пандемії, серед них — дефіцит робочої 
сили та здатність працівників адаптуватися до нових 
умов праці. Окрім специфічних наслідків, логістичні 
бізнеси стикнулися із загальними викликами, такими 
як необхідність переводити своїх співробітників на 
віддалений режим роботи, створення або розширення 
функціонала онлайн-платформ для ведення поточної 
роботи, санітарна обробка тари та пакування, нові ре-
гламенти перебування у складських приміщеннях,  
вакцинаційні вимоги у певних країнах тощо. 

У той самий час, пов'язані з коронавірусом ка- 
рантинні заходи фактично збільшили частку електрон-
ної комерції в загальній структурі продажів, і особливо 
спровокували бум адресних невеликих доставок. Сек-
тори доставки на вимогу та «останньої милі» є одними 
з найбільших бенефіціарів від коронавірусної кризи. 
Існує думка, що нинішнє середовище пандемії може 
також прискорити технологічні зміни за допомогою 
штучного інтелекту та автоматизації [7]. Сильний,  
зростальний попит на ІТ-компетенцію серед профе- 
сіоналів та кандидатів у сфері, до того ж є стійкою  
тенденцією, яка стала властивою протягом розгор-
тання Четвертої промислової революції (Індустрії 4.0) 
за останнє десятиліття [6]. 

Протягом 2022 року глобальні ланцюги поста-
чання, і, відповідно, логістичні процеси, зазнали но-
вого шокового впливу військових дій та додаткових за-
гроз. Організація управління ланцюгами постачання в 
умовах воєнного стану є неймовірно складною через 
руйнування значного обсягу транспортно-складської 
інфраструктури, блокади та перевантаження доступ-
них транспортних шляхів, дефіциту палива, прямої за-
грози людським життям тощо. Відповідно, логістичні 
оператори вимушені перебудовувати концепцію ро-
боти. Зокрема, певні команди менеджерів тепер пра-
цюють віддалено з безпечних місць західної України 
та Європи [8]. 

Пандемія, війна та інші несприятливі обставини 
для фізичної присутності на робочому місці спричи-
нили різкі зміни у характері роботи. Уявлення про те, 
де можна виконувати роботу (тобто на робочому  
місці), швидше за все, продовжить свій перехід від фі-
зичного до віртуального середовища, оскільки органі-
зації все частіше впроваджують інструменти для відда-
леної роботи. Ці тенденції впливають на мережу по- 
стачання та адресну доставку. Багато організацій ви-
трачатимуть більше уваги на можливості керування да-
ними, спрямовані на полегшення віддалених операцій 
та підвищення ефективності роботи. 

Зауважимо, що більшість проведених досліджень 
підкреслюють необхідність врахування зовнішніх фак-
торів впливу у стратегіях підбору персоналу та підго-
товки майбутніх фахівців з логістики та роблять ви-
сновок про те, що ринок потребує гнучкої реакції ви-
щих навчальних закладів у визначенні ключових ком-
петенцій та способах їх формування. В дисертаційній 
роботі Т. Гармаш ідентифіковано основні проблеми 

підготовки майбутніх фахівців із логістики та обґрун-
товано модель і структуру програмно-методичного су-
проводу в процесі професійної підготовки майбутніх 
фахівців із логістики до управлінської діяльності з ура-
хуванням інтегрованого характеру їхньої практичної 
діяльності й адаптації до управлінської діяльності [9].  

Серед останніх публікацій вітчизняних дослідни-
ків слід привернути увагу до статті Л. Болібрух та 
Є. Крикавського, в якій автори привернули увагу до  
зміни парадигми критичних компетентностей фахівців 
з логістики, оскільки пандемія показала важливість 
гнучкості та адаптивності для забезпечення логістич-
ної діяльності. Відповідно, підвищення технологічної 
обізнаності, розвиток «м’яких навичок», робота над 
емоційним інтелектом, командний та проєктний енту-
зіазм у поєднанні з новітніми технологіями та сучас-
ними вимогами є обов’язковими передумовами ус- 
пішної кар’єри логіста [10].  

Метою статті є систематизація даних про транс-
формацію професійних компетенцій на ринку праці у 
сфері логістики під впливом пандемічних та військо-
вих операцій та доведення гіпотези про зростання ролі 
комунікаційних та цифрових навичок логістів для ло-
гістичного забезпечення відновлення національної 
економіки. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
Огляд різноманітних наукових публікацій дозволив 
встановити, що жорсткі обмеження, спричинені пан-
демією вірусу SARS-CoV-2 у 2020, обумовили змен-
шення економічної активності та частковий крах сві-
тової торгівлі, що зобразилося у суттєвому зменшенні 
обсягів перевезень вантажів.  Збої в ланцюгах поста-
чання вплинули на логістичні компанії та їхню діяль-
ність, зокрема, змусили керівництво логістичних ком-
паній та логістичних підрозділів виробничих і торго-
вельних підприємств розробляти гібридні моделі ро-
боти та шукати альтернативні варіанти маршрутів то-
варного руху з урахуванням різноманітних ризиків.  

Проведений аналіз результатів досліджень різних 
консалтингових компаній засвідчив, що найбільші 
зміни відбулися в організації праці логістичного пер-
соналу, зокрема, відбувся перехід від централізованої 
моделі роботи в офісі до формату віддаленої роботи. 
За прогнозами експертів, у постпандемічний період 
збережеться тенденція до використання гібридної мо-
делі, коли співробітники компаній будуть мати вибір 
між дистанційною та офісною роботою. Як наслідок, 
будуть змінюватися організаційні структури підпри-
ємств шляхом зміщення акцентів від виконання пев-
ної функції (ролі), що вимагає сукупності різних часто 
не пов’язаних між собою навичок, до набору спеціалі-
зованих критичних навичок, які задовольняють конк-
ретні бізнес-потреби та виклики [3]. Це означає, що 
постачальники логістичних послуг як роботодавці ма-
ють визначити конкретний перелік критичних нави-
чок і заохочувати працівників удосконалювати ці на-
вички відповідно до змін, що відбуваються у зовніш-
ньому середовищі. Щоб досягти успіху, їм потрібно 
впроваджувати стратегії, які будуть залучати, утриму-
вати, розвивати та мотивувати працівників у цифрову 
еру. Хоча кожен працівник має свій унікальний набір 
уподобань і цілей, але вони спільно повинні дотриму-
ватись корпоративної культури компанії, створювати, 
обслуговувати, оптимізувати та співпрацювати для 
того, щоб зробити логістику більш ефективною, дос-
тупнішою та екологічно стійкою.   
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На рисунку узагальнено основні тенденції розви-
тку ринку логістичних послуг у пандемічний період та 
визначено фактори впливу на трансформацію критич-
них компетенцій фахівців з логістики. Серед основних  
трендів ринку логістичних послуг нами виокремлено 
підвищення видимості, прозорості та безпеки глобаль-
них ланцюгів постачання, що, відповідно, змінює ло-
гістичні процеси та стимулює до використання сучас-
них інформаційно-комунікаційних технологій моніто-
рингу та відстеження товарного руху в режимі реаль-
ного часу, а також коригування управлінських рішень 

щодо вибору постачальників, маршрутів та способів 
доставки. Оскільки виробничі й торговельні компанії 
переходять від централізованих лінійних моделей по- 
стачання до децентралізованих мереж (які більш гнучкі 
та ефективні), то їм потрібно своєчасно виявляти збої 
та швидко приймати рішення, засновані на фактах. 
Геоінформаційні та інтелектуальні системи за допомо-
гою штучного інтелекту аналізують великі обсяги ін-
формації й оперативно реагують на сигнали ланцюга 
постачання, виявляючи вразливі місця, мінімізуючи 
негативні наслідки ймовірних чи реальних збоїв. 

Рисунок. Новітні тренди, фактори впливу і зміни вимог до компетентності  
логістичного персоналу в умовах дистанційної роботи 

(узагальнено авторами на основі [2-5, 7-8]) 

Під впливом глобальної пандемії, економічної 
війни США та Китаю, військових дій в Україні заро-
дився ще один важливий тренд — перехід від глобалі-
зації до локалізації виробництва, що змусило бізнес 
переорієнтувати ланцюги постачання максимально 
близько до країни виробництва або реалізації власного 
продукту. Високі ціни на нафту й газ, зближення Росії 
з Китаєм, санкційні обмеження на російську логіс-
тику — усе це посилить тренд локалізації. Геополітичні 
процеси навіть створюють нові форми мережевої вза-
ємодії підприємств, зокрема, «ніаршоринг», «оншо-
ринг», «френдшоринг» — перенесення бізнес-процесів 
і співробітництво з країнами, що поділяють норми й 
цінності сучасної глобальної економіки.  

Глобальна пандемія і військові конфлікти впли-
нули також на зміну концепцій логістики. Традиційно 
в основі класичної теорії управління ланцюгами по- 
стачання був принцип «точно в термін» (англ. Just in 
Time),  що вимагало доставки матеріалів, товарів та 
послуг саме у той час, коли вони стають потрібні для 
роботи чи процесу. Такий підхід дозволяв зменшувати 

сукупний обсяг запасів продукції, що відомий як 
ефект Форестера. На початку поточного року німець- 
ке інтернет-видання «Logistik-heute.de» опублікувало 
аналіз стану європейської логістики за 2021 рік з про-
гнозом на рік поточний, зроблений в інституті 
Herchenbach. Зокрема, було відзначено, що у 2021 році 
51% німецьких компаній збільшили видатки на логіс-
тику, особливо на утримання складів та страхових за-
пасів [11]. Експерти пояснюють такий підхід зміною 
концепції — від доставки «точно в термін» до доставки 
«за вимогою», що означає накопичення складських за-
пасів, що концентруються ближче до виробника або 
регіону споживання, і швидке доставляння товару 
споживачеві у разі потреби, які принципово змінилися 
під впливом невпевненості у завтрашньому дні й при-
звели до нового способу раціонального споживання. 
Це змушує продавців переглядати свої асортиментні 
матриці, проводити ротацію постачальників та оби-
рати альтернативні маршрути доставки. Торговельні 
мережі збільшують запаси товарів повсякденного  
попиту і з тривалим терміном зберігання. Розвиток  
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електронної торгівлі й технологій швидкісної доставки 
цей тренд тільки посилюють і стимулюють процеси 
автоматизації складських та транспортних процесів 
(впровадження роботизованих систем сортування і 
комплектування замовлень, автоматизованих систем 
управління перевезеннями, доставку дронами тощо) 
[12].   

Технологічний розвиток та широке розповсюд-
ження діджиталізації створили сприятливі умови для 
дистанційної роботи, що стає все більш популярною 
формою виконання операційних завдань для робото-
давців та працівників. Нинішня соціальна ситуація та-
кож є каталізатором змін у трудових відносинах у ба-
гатьох компаніях та сприйняття інвестування в техно-
логічні інновації. Перевагою є більш гнучкий робочий 
графік, можливість розпоряджатися власним часом, 
висока мобільність, можливість приділяти час родині, 
економія на одязі, проїзді та обідах, більше можли- 
востей для осіб з інвалідністю, концентрація на за-
вданнях, що не потребують участі колег.   

Однак, як і будь-яке явище, така форма організа-
ції роботи має певні недоліки, зокрема, відсутність 
щоденного і прямого контакту з колегами, висока на-
пруженість праці, зростання особистої відповідально-
сті за прийняті рішення, зростання ймовірності емо-
ційного вигоряння тощо. Значним мінусом дистанцій-
ної роботи для працівників є відсутність кар’єрного 
росту, адже роботодавці, зазвичай, призначають на ке-
рівні посади працівників, які знаходяться в офісі та з 
якими безпосередньо є зворотний зв’язок, а також 
проблеми з самоорганізацією - не кожен може працю-
вати ефективно вдома, є багато факторів, які можуть 
відволікати співробітника.   

Оскільки дистанційна робота має як переваги, 
так і недоліки для працівників логістичних компаній, 
а також власників бізнесу, то одним із трендів ринку 
праці у сфері логістики нами виділено використання 
гібридної моделі поєднання віддаленої роботи з мож-
ливістю працювати в офісі. Такий формат дозволяє 
працівникам дотримуватись life-work балансу, а робо-
тодавцю — оптимізувати витрати на утримання офісу. 
За результатами досліджень компанії «Ernst & Young 
Global Limited», дистанційні працівники на 20-25% 
ефективніші за офісний персонал. Компанії можуть 
наймати співробітників без прив’язки до міста чи рай-
ону проживання. Працівники можуть стежити за work-
life балансом, відчувати менше втоми через дорогу до 
місця роботи й назад. При цьому зростає попит на 
креативних фахівців, які допомагають збільшувати  
вартість бренду завдяки візуальним комунікаціям,  
перебудові стратегії, розвитку нових напрямків, на які 
до пандемії було складно залучити персонал в офіс. 

Отже, зростання попиту на дистанційну роботу у 
сфері логістики та управління ланцюгами постачання, 
що забезпечується широким використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій змінює не 
тільки характер та умови праці, але й потребує іншого 
набору ключових (критичних) компетенцій. Робота з 
використанням Coogle Meet, Skype чи Zoom для про-
ведення нарад, презентацій, відеоконференцій чи  
переговорів з партнерами стали уже нормою життя. 
Зростає попит на фахівців, здатних ефективно працю-
вати з системами WMS, TMS чи YMS, електронними 
біржами та електронними майданчиками, електрон-
ними документами, смарт-контрактами, геоінформа-
ційними системами тощо. Для цього традиційних 

знань і навичок уже недостатньо. Відповідно, підви-
щення технологічної обізнаності, розвиток soft skills, 
робота в команді, вміння комплексно розв'язувати 
проблеми, аналітичне мислення, креативність та твор-
чий підхід — такі вимоги роботодавців до працівників 
є найбільш характерними для міжнародних ринків. А 
що відбувається на українському ринку праці?  

Для визначення переліку критичних компетенцій 
логістичного персоналу та їх трансформацій під впли-
вом глобальної пандемії було проведено аналіз наяв-
них джерел оголошень про роботу в Україні, система-
тизовано та узагальнено зібрану інформацію. Дослід-
ження ринку праці проводилося у три етапи. Перший 
етап був проведений у середині листопада 2020 року. 
Цей період характеризувався введенням більш жорст-
ких заходів у рамках карантинних обмежень через  
розгортання нової хвилі пандемії та відсутність вакци-
наційних процесів. Тим часом зростала кількість шу-
качів роботи (наприклад, випускників університетів), 
а також створювалися нові робочі місця з перспекти-
вою на наступний економічний рік та заповнення но-
вих, пов’язаних з проєктами підтримки відновлення 
економіки держави під час кризи. В серпні 2021 року 
був проведений повторний збір даних. Цей місяць ха-
рактеризувався спробами відродити докарантинні ме-
тоди ведення бізнесу у зв'язку зі зменшенням захво-
рюваності на COVID-19, активними процедурами ва-
кцинації у всьому світі, і, як наслідок, скасуванням 
введених жорстких карантинних обмежень. Взагалі, 
збільшення вакансій стало результатом пожвавленням 
галузей, які постраждали від карантину. Третій та за-
вершальний етап дослідження виконувався у січні 
2022 року. Останнє дослідження відбувалося на фоні 
традиційного закінчення «святкового сезону» у Європі 
та його початку в Азії, дефіциту водіїв автотранспорту 
в ЄС, а також заяв провідних світових політиків та 
управлінців про необхідність додаткової вакцинації, 
що дасть змогу закінчити дію карантинних обмежень 
та може свідчити про закінчення пандемії у поточному 
році. 

З загальної маси вакансій було проведено відбір 
30 випадкових оголошень для кожного випробування: 
13 з українських джерел (таких як rabota.ua, work.ua та 
grc.ua), 5 з британських (reed.co. uk) та по 4 з австрій-
ських, словацьких та російських (karriere.at, profesia.sk, 
hh.ru) [13-19]. Одні й ті ж вебсайти були використані 
під час всіх етапів дослідження. Під час виконання  
завдання були застосовані такі пошукові запити та їх 
еквіваленти мовами, що використовуються на сайті: 
"логіст", "менеджер з логістики", "спеціаліст з логіс-
тики", "менеджер з транспортування / координатор" 
[1]. Зацікавлені читачі можуть ознайомитися з повним 
масивом вибірки даних, звернувшись до авторів. Аб-
солютні та відносні показники згадування зазначених 
критеріїв зведені в табл. 1. 

Результати трьох хвиль спостережень показали, 
що оголошення спрощувались на предмет вимог до 
кандидата: кількість вимог в одній вакансії варіюва-
лася від 4-6 позицій до 5-7, що сформульовані прос-
тим словосполученням. Дана особливість може бути 
пояснена постійним надвеликим об’ємом інформації, 
яка проходить через читача щоденно та тенденцією на 
спрощення подання інформації для користувача. До 
того ж, спрощення могло відбутись через відтік персо-
налу, зокрема, за кордон або в інші сфери економічної 
діяльності. Досвід роботи, знання відповідної фахової 
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документації та навичок управління своїм часом збіль-
шували частоту потраплянь до пропозицій роботи. 
Здебільшого у закордонних оголошеннях зросла  
частка вимог про наявність посвідчення водія (з 7% 

згадувань до 20%), що відповідає запропонованим  
бізнесами відповідям на обмеження пересування гро-
мадян європейських країн у громадському транспорті.  

Таблиця 1 
Частотний розподіл компетенцій, оброблених на трьох етапах аналізу вакансій,  

та відносні різниці між показниками досліджень 

№ Компетенція 
Частота І. 
Листопад 

2020 

Частота 
ознаки ІІ. 

Серпень 2021

Частота  
ознаки ІІІ.
Січень 2022

Відносна 
різниця 
І-ІІ 

Відносна 
різниця 
ІІ-ІІІ 

Відносна 
різниця 
І-ІІІ 

1 Вища освіта 57% 63% 50% 0.06 -0.13 -0.07

2 Гендерно-вікові вимоги 10% 7% 3% -0.03 -0.04 -0.07

3 
IT-навички та знання спеціалі-
зованого ПЗ 

70% 77% 73% 0.07 -0.04 0.03

4 Досвід роботи 70% 73% 80% 0.03 0.07 0.10

5 Володіння іноземними мовами 37% 43% 47% 0.06 0.04 0.10

6 Посвідчення водія 10% 7% 20% -0.03 0.13 0.10

7 
Знання законодавства та доку-
ментів 

23% 23% 33% 0 0.10 0.10

8 Комунікативні навички 53% 67% 67% 0.14 0.00 0.14

9 
Тайм-менеджмент та відповіда-
льність 

40% 40% 47% 0 0.07 0.07

10 Самоорганізація та уважність 33% 57% 53% 0.24 -0.04 0.20

11 
Інші особистісні навички
(крім вищевказаних) 

47% 80% 80% 0.33 0.00 0.33

У період між другим та третім дослідженнями  
частка запитів щодо вміння ефективної комунікації та 
щодо відмінних від поданих у списку "твердих" та 
"м’яких" навичок не змінилася, проте показали знач-
ний зріст у порівнянні з первинно зібраними даними. 
У порівнянні з даними за листопад 2020 року, кіль-
кість та діапазон інших критеріїв збільшилися, зо- 
крема, щодо "твердих" та "м’яких" навичок, які є від-
мінними від тих, що представлені в попередньому 
списку для аналізу. Спостерігається тенденція попиту 
на персонал, який бажає вчитися й постійно вдоско-
налюватися, та може демонструвати більший діапазон 
"м’яких" навичок на додаток до того, щоб бути ефек-
тивним комунікатором (тобто швидко навчатись, бути 
стресостійким, володіти сильними навичками прий-
няття рішень тощо).  

Доволі відчутним є зменшення необхідності ви-
щої освіти як вимоги до спеціаліста, хоча подібне 
явище не є специфічним для логістики в силу загаль-
ного збільшення ролі неформальної освіти (коротко-
часні онлайн-курси, вебінари, тематичні темпи, 
тощо). Зменшення вимоги щодо гендеру та віку кан-
дидата цілком відповідає світовим антидискримінацій-
ним практикам, що мають на меті повну заборону 
пропонувати певну вакансію виключно для певної 
статі чи вікової категорії.  

На підставі даних дослідження можна припус-
тити, що сучасні роботодавці віддають перевагу кан-
дидатам із досвідом роботи, а не вищою освітою саме 
у сфері управління ланцюгами постачання чи транс-
портних технологій («чим сильніший досвід роботи, 
тим вища стартова зарплата»), що вільно володіють 
англійською або іншою іноземною мовою, та з більш 
розвиненими наборами «м’яких навичок». Для більш 
детального визначення впливу трансформаційних 
явищ на вимоги до кандидатів на посади у сфері логі-
стики в цілому по ринку праці запропоновані наступні 
гіпотези на підставі вищенаведеного припущення:   

1) наявність вищої освіти стала менш важливою;
2) досвід роботи став більш необхідним;
3) зросла вимога до володіння іноземною мовою;
4) кандидату необхідно мати набір різноманітних

надпрофесійних навичок. 
Дані твердження будуть підтримані або спросто-

вані методом перевірки статистичної гіпотези щодо 
відносних показників — біноміально розподілених  
часток ознак. Математично сформовані гіпотези наве-
дені у табл. 2, а твердження вміщені у відповідні аль- 
тернативні гіпотези. 

Таблиця 2 
Статистичні гіпотези щодо впливу  

на вимоги у вакансіях 

1) наявність вищої освіти стала
менш важливою; 

Н0: p1-I  ≥ p1-II

На: p1-I  < p1-II 

2) досвід роботи став більш не-
обхідним; 

Н0: p2-I  ≤ p2- II

На: p2-II  > p2-II 

3) зросла вимога до володіння
іноземною мовою; 

Н0: p3- I  ≤ p3- II

На: p3- I  > p3- II 

4) кандидату необхідно мати на-
бір різноманітних надпрофесій-
них навичок 

Н0: p4- I  ≤ p4- II

На: p4- I  > p4- II

У даному дослідженні будуть оцінюватися показ-
ники зі зразків І та ІІІ. Перший та останній етапи до-
слідження охоплюють проміжок трохи більше року, 
тому їхня оцінка буде більш змістовною. Дані зразка 
ІІ є контрольними для оцінки динаміки, оскільки пе-
вні оголошення з другого етапу могли «зависнути» на 
веб-майданчиках з пошуку роботи. Відповідно, показ-
ники для проведення оцінки надано у табл. 3. Показ-
ники пункту 4 «Надпрофесійні навички» визнача-
ються як середнє арифметичне частот пунктів 4.1-4.4, 
що мають однакову силу.  
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Таблиця 3 
Вихідні дані для перевірки статистичних гіпотез 

№ Компетенція 

Листопад 2020 Січень 2022 

Частотний 
розподіл 
ознаки, 
хI 

Відносна 
частота, 

pI 

Частотний 
розподіл 
ознаки, 
хIІ 

Відносна 
частота, 

pII 

1 Вища освіта 17 0.57 15 0.50 

2 Досвід роботи 21 0.70 24 0.80 

3 Володіння іноземними мовами 11 0.37 14 0.47 

4 Надпрофесійні навички 13 0.43 19 0.62 

4.1 Комунікативні навички 16 0.53 20 0.67 

4.2 
Тайм-менеджмент та відповідаль-
ність 

12 0.40 14 0.47 

4.3 Самоорганізація та уважність 10 0.33 16 0.53 

4.4 
Інші особистісні навички 
(крім вищевказаних) 

14 0.47 24 0.80 

 
Для біноміального розподілу розподіл вибірки є 

приблизно нормальним за умови  np ≥ 5 та n(1-p) ≥ 5. 
При n = 30, перевірено, що дані вибірки розподіля-
ються приблизно нормально з наступними парамет-
рами:  рІ р = рІ − рІІ (1)

рІ р  =  рІ ∗ (1 − рІ) + р І ∗ (1 − рІ )
 (2)

Для першої гіпотези використовується лівосто-
ронній, а для інших трьох — правосторонній z-тест. За 
таблицею критичних значень, межа критичної області 
zкр для 1% значущості становить zкр-1 = 2.575, для 5% 
значущості — zкр-5 = 1.96, для 10% значущості — zкр-10 = 

= 1.645. Для лівостороннього тесту значення критич-
ної точки буде негативним. Спостережуване значення 
z-критерію для даного р-значення розраховано почер-
гово для кожної гіпотези та за кожним рівнем значу-
щості за формулою та подано у табл. 4: 

 z = (p − p ) − (p − p )р(1 − р)( 1n + 1n ) =  (p − p ) − 0 р(1 − р) 2n  
(3)

 
Значення p розраховуються за формулою: p = хІ + хІІnІІ + nІІ = хІ + хІІ2n  (4)

 
 

Таблиця 4 
Спостережуване значення z-критерію для кожної гіпотези 

Гіп. z-критерій Потрапляння в область відхилення 

1 z =  ( . . )  . ∗ . ∗  =  ..  = 0.54 

0.54 > -2.575  Не потрапляє 

0.54 > -1.96  Не потрапляє 

0.54 > -1.645 Не потрапляє 

2 z =  ( . . ). ∗ . ∗  =  ..  =  -0.89 

-0.89 < 2.575  Не потрапляє 

-0.89 < 1.96  Не потрапляє 

-0.89 < 1.645 Не потрапляє 

3 z =  ( . . ). ∗ . ∗ =  ..  =  -0.77 
-0.77 < 2.575  Не потрапляє 

-0.77 < 1.96  Не потрапляє 

-0.89 < 1.645 Не потрапляє 

4 z =  ( . . ). ∗ . ∗ =  ..  = -1.47 
-1.47 < 2.575  Не потрапляє 

-1.47 < 1.96  Не потрапляє 

-1.47 < 1.645 Не потрапляє 

 
Відповідно до проведених розрахунків, спостере-

жувані значення критерію не потрапляють в область 
відхилення нульової гіпотези критерію, що дає мож-
ливість зробити висновок про достатність обсягу ста-
тистичних фактів на рівнях значущості 1%, 5% та 10% 
для підтримки тверджень про тенденції у вимогах до 
кандидатів на посади у сфері логістики. Зацікавлені 
читачі можуть ознайомитися з повним ходом матема-
тичної перевірки, звернувшись до авторів. 

Тому можна сказати, що пандемійні умови та за-
гальні трансформаційні тренди в цілому вплинули на 
робочі умови та вимоги до професіоналів у сфері ло- 
гістики шляхом відбору більш досвідчених та вмілих 
кандидатів, що можуть оперативно адаптуватися до 
нових вимог часу. Ускладнення ланцюжків поста-
чання, загострення конкуренції та «природний відбір» 
учасників ринку після завершення кризових явищ 
вплине на перерозподіл людських ресурсів між органі- 
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заціями у бік найсильніших та найстійкіших. Варто 
вказати, що програми стажування та оголошення без 
вимог про досвід роботи дають достатній обсяг мож-
ливостей для випускників профільних освітніх про-
грам та початківців у галузі. Професіонали з певним 
досвідом та уявленнями, своєю чергою, мають можли-
вість підвищувати свій кваліфікаційний рівень шляхом 
стажувань, навчально-практичних курсів, сертифіка-
цій у зручний спосіб. 

Висновки. Глобальна пандемія коронавірусу та 
військові дії призвели до значних жертв, міграції на-
селення, пошкодження інфраструктури та порушення 
економічної діяльності в Україні. Пов’язані з війною 
події відбуваються в період значної економічної неви-
значеності та нестабільності у світовій економіці. Спо-
стерігаються значне зростання цін на сировину, енер-
гетичні ресурси, збої в глобальних і регіональних лан-
цюгах постачання, що посилюються через нестачу ро-
бочої сили, запроваджені економічні санкції та торго-
вельні суперечки, зміни ринків збуту. Всі ці фактори 
мають негативний вплив на логістичну сферу і вима-
гають від логістичного персоналу адекватних дій та об-
ґрунтованих управлінських рішень. 

Але будь-яка криза, це не тільки випробування, 
але й можливості, які з'являються в процесі вирішення 
складних завдань. Узагальнення світових трендів ло- 
гістики та управління ланцюгами постачання і про-
гнозів провідних консалтингових компаній світу до-
зволили визначити принципові зміни в логістичних 
процесах і характері праці логістичного персоналу, 
що, своєю чергою, формує вимоги до сукупності кри-
тичних компетентностей фахівців з логістики, здатних 
вирішувати складні завдання в умовах невизначеності 
та підвищеного ризику, використовувати сучасні ін-
формаційно-комунікаційні технології та системи, ана-
лізувати стратегічну та оперативну інформацію і само-
стійно приймати управлінські рішення. Відсутність 
фактичної прив’язки до місця роботи є характерною 
перевагою для саморозвитку та роботи в цілому, яку 
спричинили трансформаційні явища внаслідок панде-
мійної кризи та воєнного стану. 

Проведений аналіз ринку праці у сфері логістики 
в Україні на основі обробки даних сайтів про пошук 
роботи, засвідчив високий рівень його адаптації до 
змін. Була виявлена тенденція до зростання ролі 
«м’яких» внутрішньоособистісних навичок, консолі-
дований попит на які зріс на 19%. Роботодавці також 
частіше вимагають мати певний досвід роботи за фа-
хом та вільне володіння англійською або іншою іно- 
земною мовою. Попри бурхливу безперервну діджита-
лізацію процесів навички володіння певними спеціа-
лізованими знаннями у сфері інформаційних техноло-
гій є менш затребуваними. Наявність вищої профіль-
ної освіти втрачає пріоритетність через зростальну 
роль неформальної освіти. Доведення гіпотез щодо 
впливу пандемійних умов на вимоги до майбутніх спе-
ціалістів у галузі логістики засвідчило, що при всіх 
трьох рівнях значущості (1%, 5%, 10%) спостерігається 
зростання пропорції частотного розподілу ознаки на 
вимоги, що висуваються роботодавцями до досвіду ро-
боти, володіння іноземною мовою та спектром над-
професійних навичок. З іншого боку, зафіксоване 
зниження рівня вимоги щодо наявності вищої освіти 
(в цілому, без згадування за фахом чи ні) у кандидатів. 
Дані результати дають змогу казати про продовження 
тенденцій переведення бізнес-процесів у віддалений 

режим, автоматизації та цифровізації процесів, разом 
з балансуванням автоматизації та особистої участі  
експерта, зростання ролі «хорошого» мислення, 
знання, досвіду та різносторонніх навичок у канди-
дата. Дані флуктуації вимагають гнучкої системи як і 
вищої освіти, так і післядипломного професійного  
розвитку. Тому є сенс у створенні нових та підтримці 
вже присутніх на ринку платформ для професійної са-
моосвіти в галузі логістики та управління ланцюгами 
постачання, які дозволять удосконалювати свої на- 
вички в онлайн-режимі. 

В цілому, виявлені новітні тренди розвитку ло- 
гістики та управління ланцюгами постачання, зміни в 
логістичних процесах і характері праці логістичного 
персоналу, сукупність критичних компетентностей 
фахівців, що здатні вирішувати складні логістичні за-
вдання в умовах невизначеності та підвищеного ри-
зику, матимуть велике значення для логістичного за-
безпечення процесів модернізації та відновлення на- 
ціональної економіки після завершення війни. Адже 
логістика є мотором, кровоносною системою та ефек-
тивним інструментом підвищення ефективності на- 
ціональної системи господарювання. Нові цифрові те-
хнології, що активно використовуються вітчизняними 
логістичними компаніями для автоматизації складсь-
ких і транспортних процесів, їх моніторингу та відсте-
жування в режимі реального часу, будуть активно за-
жаданими в розвитку логістичної інфраструктури,  
формуванні логістичних кластерів та логістичних пар-
ків.    
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ  
В СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА ЙОГО РИЗИКИ В РЕАЛІЯХ ВІЙНИ 

Актуальність теми дослідження. В системі сучас-
них чинників економічного розвитку найважливішу 
роль відіграють людські капітальні активи, тобто ро-
боча сила з її продуктивними здібностями, інтелектом 
та креативністю. Всесвітній економічний форум у спе-
ціальному випуску Звіту про глобальну конкуренто-
спроможність 2020 року розділ другий присвятив люд-
ському капіталу (ЛК), в якому відзначено, що людсь-
кий капітал – це здатності та навички окремих людей 
та груп населення, які є ключовим фактором еконо- 
мічного розвитку і продуктивності [1]. Щоб забезпе-
чити формування сучасних продуктивних здібностей 
необхідна якісна система освіти, до якої нині пред’яв-
ляються все більші вимоги. Про важливість освіти  
свідчать Цілі сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року, які 
були затверджені на Нью-Йоркському Саміті ООН 
(2015 р.) зі сталого розвитку. Серед 17 глобальних ЦСР 
четверта ціль спрямована на забезпечення всеохоплю-
ючої і справедливої якісної освіти та заохочення мож-
ливості навчання впродовж усього життя для всіх [2]. 

Розвитку якісної та відповідної потребам еконо-
міки освіти пріоритетну роль надають в Європей- 
ському Союзі, де у 2012 р. був прийнятий стратегічний 
документ «Переосмислення освіти: інвестиції у профе-
сійні навички задля кращих соціально-економічних 
результатів» з метою підтримки економічної конку- 
ренції та забезпечення ринків праці у висококваліфі-
кованих працівниках. Ставилося завдання посилення 
співпраці між системою професійної освіти і бізнесом, 
забезпечення формування навичок для економіки  
ХХІ століття, оптимізації попиту і пропозиції стосовно 
умінь та кваліфікацій на ринку праці, підвищення  
гнучкості й адаптивності професійної освіти до вимог 
і викликів сучасної економіки [3]. Ці завдання в по- 
дальшому були конкретизовані у стандартах якості 
освіти, формуванні цифрових навичок, переході до 
безперервної освіти. 

Україна має розвинену систему освіти, що забез-
печує формування людського капіталу. За оцінками 
Світового банку, який з 2018 р. розраховує Індекс 
людського капіталу (ІЛК), що дозволяє виміряти обсяг 
ЛК, який може нагромадити до свого 18-річчя дитина, 
народжена сьогодні при оцінці рівня виживаності, 
тривалості та якості освіти і стану здоров’я, Україна за 
ІЛК посідала досить високі місця серед більшості 
країн світу: у 2018 р. — 50-е із 156 країн, у 2020 р. — 
53 позицію із 174 країн [4]. Ці результати досягнуті 
значною мірою завдяки розвитку системи освіти. В 
той же час у сфері освіти України залишалось багато 
невирішених проблем: невисока якість освіти та її сут-
тєва розбіжність у містах і сільській місцевості, не- 

достатня відповідність освітньої підготовки у профе-
сійно-технічних та вищих навчальних закладах вимо-
гам ринку праці, слабка модернізація навчального 
процесу та переходу до моделі навчання упродовж 
життя та інші, які потребували найскорішого вирі-
шення. Можливості щодо удосконалення якості освіти 
значно погіршилися в умовах повномасштабної війни, 
розв’язаної Росією, що принесла значні руйнування 
системі загальної та професійної освіти. 

Метою даного дослідження є аналіз стану освіти 
України з позицій умов формування людського капі-
талу у відповідності до Цілей сталого розвитку та з ви-
світленням ризиків і втрат у системі освіти внаслідок 
воєнних дій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Пробле-
мам освіти в контексті сталого розвитку, формування 
людського капіталу та впливу воєн на ці процеси при-
свячено багато досліджень і публікацій. Такі відомі 
міжнародні організації, як Світовий банк і Всесвітній 
економічний форум (ВЕФ) аналізують і здійснюють 
оцінку людського капіталу, включаючи параметри 
освіти та розраховуючи Індекс ЛК [5; 6]. Проблематиці 
людського капіталу в останні роки також присвячено 
низку публікацій вітчизняних авторів. В них викла-
дено аналіз сучасних проблем інвестування у ЛК, об-
ґрунтування напрямів удосконалення інституційної 
бази для його збереження і розвитку (О. Васильєва  
і О. Рибка ) [7]; аналіз ЛК у контексті сталого розвитку 
з урахуванням зарубіжного досвіду (М. Олієвська та  
Д. Бондаренко [8]; С. Кандиба і О. Шараєнко [9]). У 
монографії науковців Київського політехнічного ін-
ституту ім. Ігоря Сікорського людський капітал аналі-
зується в контексті мобілізаційного потенціалу україн-
ського населення [10].  

Значна увага в цьому контексті приділяється до-
слідженню проблем освіти. Фахівцями Світового бан-
ку за участю українських спеціалістів було підготов-
лено у 2019 р. комплексне дослідження системи освіти 
України [11]. У попередній період вагомим внеском в 
дослідження освітньої проблематики була Націо- 
нальна доповідь про стан і перспективи розвитку 
освіти в Україні [12]. Нині все актуальнішим стає ана-
ліз проблем освіти й формування людського капіталу 
в умовах війни. Ця проблема знайшла висвітлення у 
колективній монографії НПУ імені М. П. Драгома-
нова [13], де розглядається вплив гібридної війни на 
стан освіти в Україні в 2014-2020 рр. Серед останніх 
досліджень слід відзначити роботу аналітичного цент-
ру Cedos, який здійснив моніторинг впливу на освіту 
в Україні повномасштабної війни в 2022 р. [14]. У той 
же час проблеми освіти і людського капіталу потребу- 
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ють подальшого висвітлення з різних аспектів, в тому 
числі в площині досягнення Цілей сталого розвитку, 
які поставила перед собою Україна. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток освіти для 
забезпечення формування людського капіталу завжди 
був одним із основних векторів соціальної політики 
України. Це знайшло своє відображення в Цілях 
ПРООН зі сталого розвитку. В Цілях розвитку тисячо-
ліття до 2015 року Україною в сфері освіти ставилося 
завдання забезпечення якісної освіти впродовж життя. 
Для його виконання були зроблені певні кроки у  
напрямі реформування та розвитку системи освіти,  
збільшення обсягів вузівської підготовки, що дало 
змогу охопити загальною середньою освітою більше 
98% дітей шкільного віку, а вищою освітою — 40,9% 
молоді віком 17-24 роки [15]. Однак реформи не по-
долали проблем, які потребували найшвидшого вирі- 
 

шення для підвищення якості робочої сили. Тому  
завдання щодо їх вирішення увійшли в систему Цілей 
сталого розвитку (ЦСР) України до 2030 року, роз- 
роблених і прийнятих у 2017 р. Слід відзначити, що 
ЦСР України 2030 тривалий час обговорювалися  
й удосконалювалися та були затверджені Указом Пре-
зидента України «Про Цілі сталого розвитку України 
на період до 2030 року» [16].  

Освіті присвячена Ціль 4 — «Якісна освіта», спря-
мована на підвищення доступності якісного дошкіль-
ного розвитку, якісної шкільної та професійної освіти 
для всіх дітей та молоді, підвищення якості вищої 
освіти та формування у населення знань і навичок, не-
обхідних для отримання гідної роботи та підприєм- 
ницької діяльності, забезпечення інклюзивності в си-
стемі освіти, що є важливим для формування ЛК. Її 
завдання та індикатори наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 
Завдання та індикатори Цілі сталого розвитку Україна 2030 

«Якісна освіта» [15; 17] 

Завдання Індикатори 

Значення індикаторів 

2015 2019 
2020  

орієнтир 
2030

орієнтир

Завдання 4.1. Забезпечити 
доступність якісної шкільної 
освіти для всіх дітей та під- 
літків  

Індикатор 4.1.1. Кількість учнів денних закладів за-
гальної середньої освіти у розрахунку на одного 
вчителя, на початок навчального року  
(Частка населення, задоволеного доступністю та 
якістю послуг шкільної освіти, %)* 

8.5 9,39 9,50 Уточню-
ється 

Завдання 4.2. Забезпечити 
доступність якісного до- 
шкільного розвитку для всіх 
дітей  

Індикатор 4.2.1. Показник охоплення дошкільними 
навчальними закладами дітей віком 5 років та 
структурними підрозділами юридичних осіб пуб-
лічного та приватного права, % 

70,6 69,1 80,0 95,0

Завдання 4.3. Забезпечити 
доступність професійної 
освіти  

Індикатор 4.3.1 Відношення кількості вступників до 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
до загальної кількості місць у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти, що фінансуються з 
державних та місцевих бюджетів 
(Частка домогосподарств, які потерпають через 
відсутність коштів для отримання членом родини 
будь-якої професійної освіти, %)* 

84 85 86 Уточню-
ється 

Завдання 4.4. Підвищити 
якість вищої освіти та забез-
печити її тісний зв’язок з 
наукою, сприяти форму-
ванню в країні міст освіти 
та науки  

Індикатор 4.4.1. Кількість українських міст, що є 
членами Глобальної мережі міст ЮНЕСКО, що 
навчаються 
(4.4.1. Місце України у рейтингу Global 
Competetiveness Report за напрямом «вища освіта»   
Індикатор 4.4.2. Кількість університетських міст, 
одиниць)* 

- 4 Уточню- 
ється 

Уточню-
ється 

Завдання 4.5. Збільшити по-
ширеність серед населення 
знань і навичок, необхідних 
для отримання гідної роботи 
та підприємницької діяльно-
сті 

Індикатор 4.5.1. Рівень участі населення у фор-
мальних та неформальних видах навчання та про-
фесійної підготовки, %  
Індикатор 4.5.2. Частка населення, яке повідомило, 
що за останні 12 місяців користувалось послугами 
Інтернету, %  

9,2
 
 

48,9 

8,6* 
 
 

62,6 

10,0 
 
 

59,0 

14,0
 
 

80,0 

Завдання 4.6. Ліквідувати  
гендерну нерівність серед 
шкільних учителів 

Завдання 4.6. Частка чоловіків серед шкільних учи-
телів, %  

14,79 13,04 17,0 25,0

Завдання 4.7. Створити у 
школах сучасні умови нав-
чання, включаючи інклю- 
зивне, на основі інновацій-
них підходів  

Індикатор 4.7.1. Частка закладів загальної середньої 
освіти у сільській місцевості, що мають доступ до 
мережі Інтернет, %  
Індикатор 4.7.2. Частка закладів загальної середньої 
освіти у сільській місцевості, в яких комп’ютери 
використовуються в освітньому процесі, %  
Індикатор 4.7.3. Частка денних загальноосвітніх 
навчальних закладів, в яких організовано інклю-
зивне навчання, % 

85,9
 
 

72,3 
 
 

— 

95,2 
 
 

98,7 
 
 

35,14 

85,0 
 
 

65,5 
 
 

40,00 

95,0
 
 

80,0 
 
 

Уточню-
ється 

* Індикатори, які були у першій версії Національної доповіді.  
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Аналіз завдань та індикаторів Цілі 4 свідчить, що 
вони спрямовані на розвиток системи освіти та фор-
мування людського капіталу, що відповідає потребам 
України. Однак при цьому система освіти слабо зорієн-
тована на підвищення якості освіти та формування  
сучасних компетентностей. Табл. 1 показує, що інди-
катори до визначених завдань змінювалися, причому 
не в кращу сторону. Так, для завдання 4.1 щодо до- 
ступності якісної шкільної освіти передбачався такий 
важливий якісний індикатор, як частка населення, за-
доволеного доступністю та якістю послуг шкільної 
освіти (у %), однак він передбачає регулярні опиту-
вання населення. Його замінено на показник кількість 
учнів у розрахунку на одного вчителя (індикатор 4.11), 
який не характеризує підвищення якості шкільної 
освіти, в містах його збільшення може призвести до 
надмірного навантаження вчителів. Завдання 4.4 — 
підвищення якості вищої освіти — взагалі немає від-
повідного індикатора, оскільки показник кількості 
міст, що є членами Глобальної мережі міст ЮНЕСКО, 
що навчаються, лише побічно характеризує якість ви-
щої освіти. Отже, індикатори оцінки завдань сталого 
розвитку в освіті потребують удосконалення, а сам пе-
релік завдань Цілі 4 слід би було доповнити новим — 
модернізувати зміст освіти усіх рівнів у відповідності 
до потреби формування у населення компетентностей 
для інноваційної економіки, забезпечити адаптивність 
професійної освіти до вимог і викликів сучасного  
ринку праці.  

Для реалізації ЦСР було створено Міжвідомчу 
робочу групу з питань ЦСР для координації роботи по 
досягненню цілей, їх інкорпорацію у чинні державні 
стратегії та програми, встановлено відповідальність мі-
ністерств за завданнями ЦСР. З 2018 р. запроваджено 
щорічний моніторинг виконання ЦСР, у 2020 р. опри-
люднено перший Добровільний національний огляд 

щодо Цілей сталого розвитку в Україні, де відзначено, 
що за підсумком 2019 р. Україна в цілому досягла про-
гресу за 15-ма з 17-ти цілей, а основним здобутком є 
скорочення масштабів бідності [17]. Щодо Цілі 4 
«Якісна освіта», то відзначалося, що Україна впро- 
ваджує концепцію освітньої реформи «Нова Україн-
ська школа» та приєдналася до міжнародного дослід-
ження якості освіти PISA-2018, а з 14-ти індикаторів, 
які вимірюють прогрес її досягнення, відзначено до-
сягнення за 3-ма цільовими орієнтирами на горизонті 
до 2020 р., а за 3-ма індикаторами спостерігається не-
гативна динаміка порівняно із 2015 р. Однак, врахову-
ючи невідповідність окремих індикаторів визначеним 
завданням ЦСР, необхідний глибший аналіз виконан-
ня завдань у сфері освіти із залученням інших даних. 

Для оцінки досягнення завдання 4.1 — забезпе-
чити доступність якісної шкільної освіти для всіх дітей 
та підлітків нами було використано наявні статистичні 
дані. Вони свідчать, що у 2020 р. співвідношення чи-
сельності учнів віком 10-14 років до чисельності насе-
лення такого віку становило 92,2%, а у віці 15 років — 
48,8%, що вказує не неповне охоплення дітей України 
середньою освітою (з різних причин) у денних закладах 
загальної середньої освіти. У 2020 р. після 9 класу про-
довжували навчання у середній школі 65,5% (68,1% 
випускників міської місцевості та 58,2% сільської), 
15,1% — в закладах професіонально-технічної освіти, 
18,7% — в закладах передвищої освіти, при цьому  
3,7 тис. випускників 9 класу (1%) не продовжив нав-
чання. [18]  

Якість середньої освіти найкраще вимірює зов- 
нішнє незалежне оцінювання. Його результати вказу-
ють на недостатньо високі параметри оцінки та слабку 
позитивну динаміку (табл. 2). Для аналізу результатів 
ЗНО ми обрали лише 4 предмети: математику, україн-
ську та англійську мови, історію України. 

Таблиця 2 
Результати ЗНО учасників з окремих навчальних предметів за 2018 і 2020 рр.,  

у % до тих, хто складав тест* 

Навчальні предмети, 
роки 

Не подо-
лали поріг 

Отримали 
100 балів 

Отримали 
101-120  
балів 

Отримали 
150 і більше  

балів 

Отримали 
180-200  
балів 

Середній 
бал 

Математика    

2020 12,7 5,04 24,64 33,51 9,09 138,4

2018 18,48 5,35 24,99 39,17 11,34 140,8

Українська мова  

2020 8,21 1,48 22,60 41,69 13,23 144,0

2018 14,41 2,30 24,74 40,03 12,73 142,4

Історія України

2020 13,33 4,36 31,52 26,94 5,61 134,4

2018 14,17 3,49 29,39 30,40 5,67 136,0

Англійська мова

2020 7,29 2,10 20,59 48,06 15,96 147,8

2018 12,65 2,33 20,98 45,63 12,53 145,4

* Розраховано і складено автором за даними Українського центру оцінювання якості освіти [19].

Дані табл. 2 свідчать, що досить значна частка 
учасників ЗНО (8-14%) не змогла подолати встановле-
ний нижній поріг оцінювання в 100 балів, позитивно, 
що їх частка порівняно з 2018 р. зменшилася. Най- 
більше тих, ще не подолали поріг було з історії Укра-
їни та математики (13%). Про якісні показники свід-
чить середній бал, який є досить низьким — в межах 
140 балів, та частка тих осіб, результати яких переви- 

щили 150 балів, та тих, що набрали 180-200 балів, яка 
є невисокою. Найгірші оцінки знань з історії України 
(менше 6% учасників оцінювання отримали високі 
бали), а найкращі — з англійської мови, однак склада-
ють тести з цього предмету майже в 3 рази менше  
учасників ЗНО, ніж з української мови. Слід відзна- 
чити, що гірші результати оцінювання показують учні 
сільської місцевості та малих міст.  
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Аналіз процесів у сфері освіти свідчить про те, що 
нині відбувається трансформація освітньої сфери для 
забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях: від до-
шкільної освіти до вищої освіти та освіти дорослих. 
Упродовж попередніх 5 років в системі початкової  
і середньої освіти почали відбуватися прогресивні 
зміни у відповідності до завдань ЦСР. У вересні 
2017 р. було ухвалено новий Закон «Про освіту», який 
визначив основні засади нової освітньої системи,  
передусім формування Нової української школи — 
ключової реформи Міністерства освіти і науки. Мета 
реформи — кожен учень має рівний доступ до якісної 
шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклю-
зивному та сучасному освітньому середовищі; випуск-
ники школи мають ґрунтовні знання та володіють 
компетентностями, що потрібні для сучасного життя, 
є самодостатніми, творчими та креативними особис-
тостями [20].   

Інформація з порталу Кабінету Міністрів України 
свідчить, що в освітній сфері мають місце позитивні 
зрушення: у початковій школі визначено новий зміст 
освіти, затверджено Державний стандарт початкової 
освіти, запроваджено компетентнісний підхід та ін- 
теграцію освітніх галузей. Запроваджено цільові суб- 
венції для покращення матеріально-технічного стану 
шкіл. Протягом останніх трьох років діють програми 
із закупівлі меблів, цифрового обладнання, дидактики 
для початкової школи, програма закупівлі автобусів, у 
2020 р. додалась субвенція «Спроможна школа» та  
субвенція на STEM освіту. Сформовано мережу опор-
них шкіл, яка у червні 2020 р. мала 912 закладів, сфор-
мовано мережу з 610 інклюзивно-ресурсних центрів та 

25 ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти в 
усіх областях України [21]. Забезпечено розвиток та 
підтримку педагогічних працівників, підвищення їх 
кваліфікації, а також запроваджено процедуру серти-
фікації педагогічних працівників. Все це буде сприяти 
створенню кращих можливостей для реалізації завдан-
ня 4.1. Однак, незважаючи на це, проблема доступ- 
ності до якісної шкільної освіти залишається актуаль-
ною, що потребує подальшого реформування системи 
початкової і середньої освіти та вибору більш об’єк- 
тивних критеріїв оцінки завдання 4.1 Цілей сталого 
розвитку України. 

Завдання 4.2 спрямоване на забезпечити доступ- 
ності для усіх дітей відповідного віку якісного дошкіль-
ного розвитку. Наведені в табл. 1 дані свідчать, що по-
казники охоплення дітей відповідного віку дошкіль-
ними навчальними закладами не досягли визначених 
орієнтирів. За звітом органів влади, у сфері дошкіль-
ного розвитку відбуваються позитивні процеси: від- 
крито нові заклади дошкільної освіти (ЗДО), створено 
додаткові місця для дітей дошкільного віку у діючих 
закладах. Протягом 2017-2019 рр. в Україні було ство-
рено 71 675 додаткових місць для дітей дошкільного 
віку, що скоротило чергу до ЗДО у 3,5 раза; зросла в 
2,1 раза кількість вихованців, які здобувають освіту в 
інклюзивних групах закладів дошкільної освіти [21]. 
Ці здобутки у збільшенні чисельності ЗДО поки що не 
вирішили проблему, рівень охоплення дітей дошкіль-
ною освітою залишається низьким, особливо у сіль- 
ській місцевості, та далеко відстає від визначених  
орієнтирів (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Динаміка охоплення дітей закладами дошкільної освіти в Україні та в окремих регіонах* 

 2016 2017 2018 2019 2020

Україна, міська місцевість 66 68 71 73 69

Україна, сільська місцевість 41 42 43 43 39

Харківська область, міська місцевість 70 71 74 75 72

Харківська область, сільська місцевість 38 39 42 40 37

Вінницька область, міська місцевість 86 88 93 95 87

Вінницька область, сільська місцевість 47 48 48 49 42

* Складено автором за даними Державної служби статистики [22]. 
 

Дані табл. 3 показують, що у сільській місцевості 
залученість дітей до ЗДО на 40-50% є нижчою. Має 
місце нерівномірність за регіонами: в індустріально 
розвиненій Харківській області доступність дітей у віці 
до 5 років до закладів дошкільної освіти є нижчою по-
рівняно з агропромисловим Вінницьким регіоном. За 
цим показником міста Вінницької області майже на-
близилися до цільових орієнтирів 2030 р., однак у сіль-
ській місцевості показники вдвічі гірші, що обумов-
лено об’єктивними причинами демографічного та  
економічного характеру. Слід відзначити, що рівень  
охоплення дітей дошкільною освітою значною мірою 
залежить від зусиль місцевих органів влади, їх фінан-
сових можливостей та розвитку державно-приватного 
партнерства в регіонах. 

Завдання 4.3 — забезпечити доступність професій-
ної освіти оцінюється показником відношення кілько-
сті вступників до закладів професійно-технічної освіти 
(ПТО) до загальної кількості місць, що фінансуються 
з державних та місцевих бюджетів. При цьому в цільо- 
вих орієнтирах закладається перевищення обсягів дер- 

жавного фінансування над реальним залученням мо-
лоді до навчання в ПТНЗ. Однак фінансування місць 
навчання не вирішує проблему ПТО, оскільки в біль-
шості професійно-технічних навчальних закладів 
(ПТНЗ) застарілою є матеріально-технічна і навчальна 
база, недостатньо високий рівень професійного нав-
чання та слабка його відповідність потребам еконо-
міки, що не приваблює молодь до цих закладів. Тому, 
незважаючи на потребу у кваліфікованих робітничих 
кадрах, має місце зменшення чисельності ПТНЗ та уч-
нів, що навчаються (табл. 4).  

За 5 років кількість ПТНЗ зменшилася на 76 оди-
ниць, кількість слухачів — на 14%, а кількість підго- 
товлених і випущених кваліфікованих робітничих  
кадрів — на 25,3%. Нині проблема розвитку профе-
сійно-технічної освіти в Україні є досить гострою, а 
сама сфера професійної підготовки — малопривабли-
вою для молоді. Процеси деіндустріалізації економіки 
зменшують потребу в робітниках індустріального типу, 
процеси цифровізації та смарт-спеціалізації висувають 
нові вимоги до кваліфікації працівників, яку не в змозі  
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Таблиця 4 
Динаміка кількості закладів професійної (професійно-технічної) освіти,  

їх учнів та підготовлених випускників* 

Роки 
Кількість закладів 

професійної (професійно-
технічної) освіти 

Кількість учнів, 
слухачів у закладах 

ПТО, тис. 

Кількість осіб, 
випущених із закладів 

ПТО, тис. 

2016 787 285,8 152,8 

2017 756 269,4 141,3 

2018 736 255,0 133,5 

2019 723 245,8 124,0 

2020 711 246,9 114,1 

* Складено автором за даними Державної служби статистики [23].

надати застаріла система професійного навчання. 
Тому система ПТО має кардинально змінюватися. 
Цьому може сприяти програма EU4Skills, яка нині ре-
алізується в Україні. 

«EU4Skills: кращі навички для сучасної Укра-
їни» — це спільна програма ЄС та його держав-членів 
Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії для під- 
тримки реформи професійно-технічної освіти в Укра-
їні. Метою програми є підтримка реформи профе-
сійно-технічної освіти в Україні для того, щоб зробити 
навчання відповідним вимогам ринку праці й допо- 
могти молоді та дорослим реалізувати власний потен-
ціал. Програма розрахована на 2019-2023 рр., її за- 
гальний обсяг фінансування складає 58 млн євро, з 
них 21 млн євро спрямують на оновлення обладнання 
та інфраструктури [24]. В системі ПТО нині запро- 
ваджується дуальна освіта, запроваджується нові су-
часні стандарти професійної підготовки. Це вселяє оп-
тимізм щодо перспектив розвитку системи ПТО та 
підвищення її якості і відповідності до завдань висо-
котехнологічного розвитку. 

Завдання 4.4 спрямоване на підвищення якості  
вищої освіти та забезпечення її тісного зв’язку з наукою, 
на сприяння формуванню в країні міст освіти та науки. 
Однак обраний індикатор зовсім не відображає реаль-
них процесів у сфері вищої освіти (СВО), яка має 
стійку тенденцію до згорнення. Незважаючи на те, що 
Україна має розвинену систему вищої освіти, в останні 
десятиліття вона стикається з низкою проблем: неза-

довільний стан фінансового і матеріального забезпе-
чення вищих навчальних закладів (ВНЗ) обумовило  
фізичне і моральне старіння матеріально-технічної 
бази начального процесу; інертність процесів модер-
нізації СВО тривалий час, оновлення організаційних 
форм і навчальних технологій, змісту освіти обумо-
вили відставання її якості від сучасних потреб сус- 
пільства і досягнень інших країн; низький рівень за-
робітної плати викладачів призвів до відпливу най-
більш кваліфікованих кадрів у інші сфери діяльності 
та до зниження якості навчання; слабкий зв’язок ВНЗ 
з бізнесом обумовлює невідповідність структури і яко-
сті професійної підготовки у ВНЗ сучасним потребам 
економіки і суспільства. Саме на вирішення цих про-
блем і мають бути спрямовані заходи в рамках ЦСР, 
які б стимулювали розвиток цієї важливої сфери.  

Статистика свідчить, що в останнє десятиліття  
відбувається процес згорнення СВО, яке проявляється 
у зменшенні чисельності ВНЗ і студентів. За останні  
5 років кількість студентів коледжів, технікумів, учи-
лищ скоротилась на 25%, а університетів, академій, ін-
ститутів — на 8%. У ЗВО України нині навчається  
близько 1450 тис. студентів, однак у 2010 р. їх було 
2491 тис., більш ніж на 1 млн осіб [25]. Таке змен-
шення є загрозою для відтворення людського капіталу 
України, особливо небезпечним є те, що зменшилася 
кількість студентів у розрахунку на 10 тис. населення: 
у 2016 р. цей показник за всіма закладами вищої освіти  
складав 375 особи, у 2020 — 343 (табл. 5). 

Таблиця 5  
Динаміка кількості студентів, що  навчаються у вищих закладах освіти* 

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 У % до 
2015/16 Коледжі, технікуми, училища

Кількість студентів — 
усього, осіб 230 110 217 322 208 601 199 926 173 585 69,1 

Кількість студентів 
на 10 тис. населення 53 51 49 47 41 70,1 

Університети, академії, інститути

Кількість студентів — 
усього, осіб 1375160 1369432 1329964 1322324 1266121 88,1 

Кількість студентів  
на 10 тис. населення 322 322 314 314 302 90,1 

* Складено автором за даними Державної служби статистики [25].

Прийняття Закону України «Про вищу освіту» 
(2014 р.), який спрямований на якісну підготовку кон-
курентоспроможного людського капіталу для високо- 
технологічного та інноваційного розвитку країни [26], 
створило інституційне підґрунтя для модернізації 
СВО. Згідно Закону створено Національне агентство 

із забезпечення якості вищої освіти за моделлю євро-
пейських незалежних агенцій забезпечення якості. 
Прийняті у 2020 р. зміни до цього закону спрямовані 
на підвищення якості освіти у відповідності до євро-
пейської практики, оскільки запроваджують обов’яз-
кову акредитацію навчальних програм, зменшують лі- 
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цензування освітньої діяльності у СВО, посилюють 
відповідальність за недотримання академічної добро-
чесності та передбачають застосування технологій 
ЗНО для вимірювання результатів навчання, здобутих 
на бакалаврському рівні, сприяють впровадженню  
дуальної освіти.  

На сучасному етапі в системі вищої освіти відбу-
ваються прогресивні трансформації, спрямовані на 
підвищення якості професійної підготовки та її відпо-
відності потребам ринку. Значну роль у цьому відігра-
ють євроінтеграційні процеси, у рамка яких універси-
тети України стають все більш активними учасниками 
Програми Європейського Союзу Еразмус+ у сфері ви-
щої освіти з міжнародної академічної мобільності, 
співпраці між університетами і Європейських студій та 
інших напрямів і сфер освітньої діяльності. Це сприяє 
розвитку вітчизняної вищої школи, однак ці процеси 
слід прискорити. Заходи в рамках ЦСР могли б цьому 
сприяти, однак для цього необхідно визначити відпо- 
відні показники-індикатори. Це могли б бути такі: на- 
явність систем якості в українських вишах та їх серти-
фікації на відповідність вимогам міжнародного стан-
дарту ISO 9001:2008; участь вищих закладів освіти Ук-
раїни в Програмі ЄС Еразмус+; позиції України у рей-
тингу кращих університетів світу. Такі індикатори 
краще би стимулювали модернізацію СВО для досяг-
нення ЦСР. 

В умовах динамічних технологічних змін важли-
вим є забезпечення поширеності серед населення знань  
і навичок, необхідних для отримання гідної роботи та 
підприємницької діяльності, на що спрямоване завдання 
4.5. Його реалізація має забезпечити вирішення двох 
проблем: переходу до системи безперервного навчання 
упродовж життя й формування в умовах безперервних 
технологічних змін відповідних потребам ринку праці 
компетентностей; формування у населення цифрових 
навичок, які вже стали необхідним елементом будь-
якої професійної діяльності та неодмінним атрибутом 
сучасного життя. Саме цим напрямкам освітнього  
розвитку приділяється особлива увага міжнародних 
організацій, наприклад, в Інчхонській декларації 
ЮНЕСКО «Освіта 2030: Забезпечення загальної ін-
клюзивної і справедливої якісної освіти та навчання 
впродовж життя» (2015 р.). Значна увага такій спрямо-
ваності освіти приділяється в ЄС, де Європейська ко-
місія об’єднала різні освітні й навчальні ініціативи  
в єдину Програму навчання впродовж життя (Life- 
long Learning Programme), а Рада Європи затвердила 
навчання протягом життя як один із основних компо-
нентів європейської соціальної моделі для форму-
вання якісного людського капіталу. В Стратегії «Єв-
ропа 2020. Стратегія розумного, стійкого і все- 
осяжного росту» (Europe 2020. A strategy for smart,  
sustainable and inclusive growth) [27] ставилося завдан-
ня, щоб не менше 15% дорослого населення до 2020 р. 
приймали участь у різних формах навчання у системі 
освіти дорослих.  

Згідно національного огляду виконання ЦСР, в 
Україні відбулося зниження рівня участі населення у 
формальних та неформальних видах навчання та про- 
фесійної підготовки з 9,2% у 2015 р. до 8,6% у 2018 р. 
(див. табл. 1). Отже це завдання Цілі 4 не виконується. 
Фахівці вказують на відсутність законодавчої норми з 
освіти упродовж життя. Має місце пасивність насе-
лення щодо участі в різних формах як формального, 
так і неформального навчання, а також пасивність 

професійно-технічної та вищої освіти в організації  
навчальних курсів для дорослих. Однак суспільство  
усвідомлює таку необхідність, тому в останні роки по-
ширюються громадянські ініціативи з освіти для до- 
рослого населення. Таку практику мало місто Меліто-
поль, яке з 2016 р. долучилося до Глобальної мережі 
ЮНЕСКО міст, що навчаються. У 2018 р. місцеві іні-
ціативи об’єднали зусилля для створення Центру 
освіти дорослих (ЦОД) «Перший». У 2020 р. ЦОД  
«Перший» запустив близько 25 програм, серед яких 
курси з комп’ютерної грамотності, крою та шиття, 1С-
бухгалтерія, програми про здоров’я для людей поваж-
ного віку. В 2019 р. Мелітополь визнали одним із  
10 найбільш прогресивних міст світу, що розвивають 
навчання впродовж життя [28]. Ще один приклад  
діяльності ГО «Центр освіти впродовж життя» був у 
Сумах, який діяв з 2016 р. при Сумському державному 
університеті. В переліку навчальних програм центру 
програми для розвитку так званих soft skills (художні й 
театральні студії, ораторська майстерність, поетичне 
мистецтво), курси з програмування, Excel, вивчення 
мов, здоров’я та дозвілля (зокрема, програма про здо-
ров’я для людей поважного віку), громадянська та ци-
фрова освіта [28]. 

Слід відзначити, що незважаючи на важливість у 
концепції освіти упродовж життя освіти для дорослих, 
МОН практично не опікується цим напрямком. Для 
розвитку цього напрямку створено Українську асоціа-
цію освіти дорослих, яка 11.06.2021 р. презентувала ре-
зультати дослідження державної політики у сфері 
освіти дорослих в Україні. Авторами дослідження ви-
явлено низку проблемних аспектів у формуванні та ре-
алізації державної політики у сфері освіти дорослих в 
Україні, а саме: відсутність координації у формуванні 
державної політики у сфері освіти дорослих на на- 
ціональному рівні; відсутність системи централізова-
ного збору статистичних даних щодо освіти дорослих, 
яка б дозволила формувати обґрунтовану державну по-
літику; обмежене врахування рекомендацій провідних 
міжнародних організацій щодо освіти дорослих та 
освіти впродовж життя; суперечливість норм законо-
давства, що регулює освіту дорослих; незбалансова-
ність розвитку різних складників освіти дорослих, зо-
крема, через однобічне переважання складників, 
пов’язаних з різними формами професійного навчан-
ня; нерівність умов діяльності державних й комуналь-
них та приватних провайдерів освіти дорослих (зо- 
крема, посилене регулювання діяльності перших і 
практичне ігнорування других); відсутність механізмів 
рівного доступу до різних джерел фінансування для 
провайдерів освіти дорослих незалежно від форм  
власності і підпорядкування [29]. 

Завдання 4.6 щодо ліквідації гендерної нерівності се-
ред шкільних учителів не виконується, за цим показни-
ком спостерігається регрес, оскільки частка чоловіків 
серед шкільних учителів зменшилася з 15,8% у 2015 р. 
до 13% у 2019 р., що обумовлено низьким соціальним 
статусом педагогічних працівників, значною відпові-
дальністю вчителя перед суспільством за навчання  
і виховання підростаючого покоління та неконку- 
рентною заробітною платою на ринку праці, що не 
мотивує чоловіків до педагогічної діяльності. 

Завдання 4.7, яке стосується створення у школах 
сучасних умов навчання, включаючи інклюзивне, на основі 
інноваційних підходів, у цілому виконується, окрім ін-
клюзивного навчання. Щодо підключення шкіл до ме- 
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режі Інтернет та використання комп’ютерів у навчаль-
ному процесі, то у 2019 р. досягнуто значення індика-
торів, встановлених на 2030 р. В Україні створено  
платформу Цифрова освіта, яка сприяє цифровізації 
усієї системи освіти.  

Щодо інклюзивної освіти, то вона швидко поши-
рюється, за даними МОН у 2019/2020 навчальному 
році 35% від загальної кількості закладів загальної се-
редньої освіти організували інклюзивне навчання, од-
нак цільовий показник у 40% на 2020 р. не досягнуто. 
Станом на 1 січня 2020 р. в інклюзивних класах на-
вчалося 19345 учнів із особливими освітніми потре-
бами, що у 7 разів перевищувало дані п’ятирічної дав-
нини. На початок 2020 р. в Україні були створені 13782 
інклюзивні класи [30]. Проблема інклюзивної освіти 
пов’язана не лише з організаційними і фінансовими 
можливостями, але й готовністю українського суспіль-
ства до залучення у звичайну систему шкільного нав-
чання осіб з особливими освітніми потребами, а також 
з підготовкою кадрів для інклюзивної освіти. Тому  
важливо прийняти Національну стратегію розвитку ін-
клюзивної освіти на період до 2030 р. та план заходів 
до неї, що дозволить консолідувати зусилля централь-
них та місцевих органів влади, закладів освіти, громад, 
міжнародних та українських громадських організацій 
щодо розвитку інклюзивної освіти.  

Зроблений аналіз розвитку системи освіти Укра-
їни для формування людського капіталу в контексті 
Цілей сталого розвитку показує, що мають місце як 
досягнення, так і певні упущення, які потребували по-
дальшої діяльності держави та суспільства з удоскона-
лення освітнього процесу та приведення його до біль-
шої відповідності вимогам постіндустріального суспі-
льства знань. На це орієнтували державні стратегії  
і програми розвитку. Так, в МОН було оприлюднено 
завдання на 2022 р., серед яких: розбудова сучасного 
освітнього середовища в закладах професійної освіти, 
схвалення Стратегії розвитку вищої освіти на період 
до 2030 року, розгортання участі України в програмі 
Горизонт Європа та створення відповідної інфра- 
структури, посилення інтеграції закладів професійної, 
вищої освіти та наукових установ із промисловістю 
(бізнесом) [31].  

Однак ця діяльність була перервана військовою 
агресією Росії проти України та розв’язанням повно-
масштабної війни, яка призвела до значних руйнувань 
і втрат в соціально-економічній інфраструктурі, яка 
забезпечує відтворення людського капіталу. Війна не- 
се найбільші ризики і загрози для функціонування  
системи освіти і формування людського капіталу, 
оскільки знищує соціальну інфраструктуру та насе-
лення, яке є фізіологічною основою людського капі-
талу. Війна унеможливлює досягнення будь-яких Ці-
лей сталого розвитку, оскільки призводить да масш- 
табних матеріальних, фінансових і людських втрат, 
руйнування поселень та територій, природних еко- 
систем та надмірного забруднення навколишнього се-
редовища різними видами зброї. 

Негативний влив на освітню систему та її інфра-
структуру пов’язаний з таким: руйнуванням закладів 
дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої 
освіти; призупиненням навчального процесу внаслі-
док воєнних дій; втратою частини педагогічного та 
професорсько-педагогічного персоналу навчальних 
закладів унаслідок мобілізації та смерті; міграцією  
значної кількості населення і дітей в інші регіони та 

країни, що призводить до значних переривів у нав-
чанні; окупацією територій та кардинальною транс- 
формацією навчального процесу під примусом оку- 
пантів. 

За даними Міністерства освіти і науки України 
(МОН), станом на кінець квітня 2022 р. внаслідок об-
стрілів та бомбардувань пошкоджено 1556 закладів 
освіти, 102 з них повністю зруйновано. В тому числі: 
зруйновано 17 закладів дошкільної освіти, пошко-
джено 526 заклади; зруйновано 74 закладів загальної 
середньої, позашкільної та спеціалізованої освіти; по-
шкоджено 739 закладів. 1172 заклади освіти знахо-
дяться на тимчасово окупованій території. Станом  
на 30.04.2022 р. за кордон виїхали 644 500 учнів та  
24 667 педагогічних працівників закладів ЗСО. Біль-
шість дітей-біженців втратили на значний час можли-
вість навчатися, а педагоги — можливість займатися 
своєю професійною діяльністю. Постраждала також 
діяльність закладів професійно-технічної освіти: зруй-
новано 6 закладів П(ПТ)О, 86 — пошкоджено; у біль-
шості закладів було порушено навчальний процес, хоч 
у більшості регіонів він відновився (у закладах проф-
техосвіти 7 областей його частково поновлено). За-
знала руйнувань і система вищої освіти: пошкоджено 
86 закладів фахової передвищої та вищої освіти, зруй-
новано 2 заклади; у більшості ЗВО навчання здійсню-
ється в дистанційній формі. [32]. 

Відбулося не лише руйнування матеріальної бази, 
але й втрати викладацького складу та студентів, як в 
якості мирного населення, так і в якості захисників 
України. В зоні воєнних дій регулярними є порушення 
навчального процесу, а на окупованих територіях — 
знищення українських підручників і методичних мате-
ріалів, примусовий перехід на інші програми і стан- 
дарти навчання. Отже, система освіти зазнає великих 
втрат від війни, що унеможливлює виконання завдань 
сталого розвитку щодо підвищення якості освіти. В 
умовах війни система освіти України немає змоги за-
безпечити якісний процес формування людського ка-
піталу, що разом з втратами населення призводить до 
значного зменшення людських капітальних активів 
України, що формує загрозу для відновлення і роз- 
витку національної економіки у майбутньому.  

Висновки. Проведене дослідження проблем фор-
мування людського капіталу України у сфері освіти в 
контексті завдань ЦСР за період 2015-2020 рр. висвіт-
лило певні досягнення та упущення. Виявлено, що не 
всі завдання достатньою мірою орієнтовані на підви-
щення якості людського капіталу, не до всіх завдань 
визначено інформативні показники-індикатори, які б 
давали змогу об’єктивно оцінити зміни, що відбува-
ються у сфері освіти, передусім це стосується якості 
шкільної, професійно-технічної та вищої освіти. Най-
більші досягнення у сфері освіти України пов’язані з 
цифровізацією процесу навчання. В досліджуваному 
періоді (2016-2020 рр.) недостатнім був рівень охоп-
лення дітей молодшого віку дошкільною освітою,  
слабким був перехід до безперервної освіти та залу-
чення до навчання дорослих, а також розвиток інклю-
зивної освіти. Однак ці проблеми поступово вирішу- 
валися і система освіти на всіх рівнях була налашто-
вана на модернізацію освітнього процесу та набли-
ження його до європейських стандартів. Цей процес 
був перерваний війною, розв’язаною Росією, яка при-
несла великі руйнування і втрати матеріальної бази, 
людських ресурсів системи освіти та значні пору- 
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шення освітнього процесу. Все це унеможливлює ви-
конання завдань сталого розвитку щодо підвищення 
якості освіти та обмежує можливості формування люд-
ського капіталу України. Слід відзначити, що Міні- 
стерство освіти і науки України в цих складних умовах 
робить значні зусилля по підтримці освітнього про-
цесу. Однак ті виклики, які повстали перед країною в 
усіх сферах, у тому числі і в освіті, потребують глибо-
кого аналізу ситуації та пошуку нових шляхів їх вирі-
шення з урахуванням досвіду країн, що пройшли через 
таке випробування. Тому подальше дослідження про-
блем розвитку освіти і формування людського капі-
талу, які породжені війною, та обґрунтування на- 
прямків і механізмів їх подолання залишається акту- 
альним науково-прикладним завданням. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ:  
ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 

Постановка проблеми. Російсько-українська війна 
завдає суттєвої шкоди економіці України. Країною-аг-
ресоркою зруйновано сотні підприємств, пошкоджено 
інфраструктуру, заблоковано логістичні маршрути. 
Лише прямі втрати від руйнування інфраструктури 
складають 95,5 млрд дол. США [1], непрямі втрати у 
сільському господарстві сягають 23,3 млрд дол. США, 
прямі збитки у сільськогосподарському секторі ста- 
новлять 4,3 млрд дол. США [2]. Згідно з прогнозами 
Світового банку війна загрожує країні падінням темпів 
реального ВВП на 45,1% у 2022 р. [3]. Зниження обся-
гів виробництва обумовлює кризу на ринку праці, яка 
виявляється у падіння попиту на робочу силу, безро-
бітті, зростанні кваліфікаційних, освітніх, гендерних 
розривів. 

Водночас найбільш болючим потрясінням для 
економіки країни є втрати людського капіталу. Пов-
номасштабне вторгнення росії зумовило значний від-
тік людського капіталу з України в країни Європи, де 
спричинило міграційну кризу. Країна втрачає наявну 
та потенційну робочу силу через міграцію, загибель 
військових та мирного населення, депортацію україн-
ців до країни-агресорки. Ці процеси унеможливлюють 
повноцінне відтворення робочої сили, призводять до 
кваліфікаційного, освітнього «збідніння» пропозиції 
на національному ринку праці, знижують інтелекту- 
альний потенціал.  

Деструктивний вплив війни формує нові та по- 
глиблює наявні дисбаланси на національному ринку 
праці. Саме тому існує нагальна потреба у дослідженні 
трансформації національного ринку праці в умовах 
війни з метою пошуку напрямів зменшення дисбалан-
сів та відтворення робочої сили. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослід-
женню впливу війни на національний ринок праці 
присвячено незначна кількість публікацій, що зумов-
лено часом необхідним для опрацювання цієї складної 
та багатогранної проблематики. Серед оприлюднених 
досліджень доцільно виокремити публікації О. Нові-
кової, О. Хандій, Л. Шамільової (2022), які присвячені 
дослідженням дисбалансів трудового та освітнього по-
тенціалу країни, зумовлених війною [4; 5]. Доробок 
Т. Васильцової, О. Левицької, О. Рудковського (2022), 
висвітлює регіональні диспропорції ринку праці в 
умовах війни [6]. В. Геєць, В. Близнюк, О. Нікіфорчук 
акцентують на політиці соціальної якості у повоєнний 
період (2022) [7]. 

Міжнародна організація праці здійснила пер-
винну оцінку впливу війни на сферу праці в Україні 
(МОП, 11.05.2022) [8]. Міжнародна організація мігра-
ції з початку російсько-української війни оприлюд-
нила 5 раундів звітів про опитування внутрішньо пе-
реміщених осіб в Україні (МОМ, 2022) [9]. 

Певні аналогії дозволяють провести закордонні 
публікації присвячені впливу війни на трудовий по- 
тенціал країн, які піддавалися військовій агресії,  
трансформації національних ринків праці та впливу 
біженців на ринки праці сусідніх країн. В межах окрес-
леної проблематики доцільно виокремити публікацію 
F. Kondylis (2010), яка присвячена дослідженню ринку 
праці Боснії і Герцеговини у повоєнний період та ма-
стить результати аналізу трудової траєкторії переміще-
них осіб [10]. A. Fakih, M. Ibrahim (2016), C. Bahceka-
pili, B. Cetin (2015) вивчають вплив сирійських біжен-
ців на ринки праці сусідніх країн [11-12].  

Україна знаходиться у розпалі російсько-україн-
ської війни, несе значні економічні та людські втрати, 
що вимагає проведення комплексних та системних до-
сліджень впливу війни на національний ринок праці 
та зокрема, робочу силу. Це стане підставою для роз-
робки дорожньої карти відтворення робочої сили, ре-
новації та збалансування національного ринку праці. 

Метою статті є дослідження трансформації на- 
ціонального ринку праці внаслідок впливу російсько-
української війни, зміни у попиті й пропозиції, від- 
творенні робочої сили, визначення напрямів повоєн-
ного відновлення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виклад 
матеріалу побудовано у хронологічному порядку:  
стислий огляд стану, тенденцій національного ринку 
праці у довоєнний період; оцінка його стану та дисба-
лансів в умовах війни; аналіз зміни рухів робочої сили; 
визначення стратегічних напрямків повоєнного від- 
новлення. 

Огляд національного ринку праці у довоєнний пе-
ріод. Національний ринок праці характеризувався се-
реднім рівнем безробіття у глобальному вимірі, нато-
мість високим рівнем неформальної зайнятості, пере-
вищенням пропозиції робочої сили над попитом,  
значною трудовою міграцією. За даними Державної 
служби зайнятості України частка робочої сили у віці 
15-70 років до відповідної вікової категорії з 2010 р. до 
2021 р. була майже незмінною та становила 62,0-
63,6 %. Рівень безробіття названої вікової категорії в 
означений період коливався від найнижчого значення 
7,3 % у 2013 р. до 9,9 % у 2021 р. [13-15]. За причи-
нами незайнятості у структурі безробітного населення 
з 2010 р. по 2021 р. переважали три категорії осіб. Зо-
крема, у 2021 р. їх частки становили 32,4% — звільнені 
за власним бажанням, або за згодою сторін; 27,1% — 
вивільнені через економічні причини; 10,2% — непра-
цевлаштовані після закінчення закладів освіти (Держ-
служба статистики України, 2021) [16].  

Найбільш болючою проблемою є частка молоді, 
яка має труднощі з пошуком першого робочого місця 
після завершення закладів освіти. Це є свідченням на- 
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явності розривів між вимогами роботодавців щодо на-
вичок потенційної робочої сили та навичками та знан-
нями, які опановують студенти та учні у закладах ви-
щої та професійної освіти.  

Названа невідповідність виявляється у надлиш-
кових навичках чи освіті, або навпаки недостатніх на-
вичках чи освіті. Дані звітів Міжнародної організації 
праці «Невідповідність роботи та навичок у неформа-
льній економіці» (МОП, 2017), «Невідповідність нави-
чок роботі у країнах з низьким і середнім рівнем до-
ходу» (МОП, 2019) засвідчують тенденцію країн з  
низьким або нижчим за середній рівнем економічного 
розвитку до переважання надмірної освіти та кваліфі-
кації. Зокрема, Україна характеризується такими по-
казниками: відповідність кваліфікації становить 72%, 
надмірна кваліфікація — 24,1%, недостатня кваліфіка-
ція — 3,8% [17]. Вказані дані вимірюють невідповід-
ність навичок у неформальному секторі, для формаль-
ного сектору ці показники мають кореляцію 0,68 [18].  

Щодо відповідності освітнього рівня працівників 
потребам роботодавців на ринку праці, Україна ха- 
рактеризується надзвичайно високим значенням пока-
зника надмірної освіти (42%) та низьким — недостат-
ньої освіти (4%). При середніх значеннях даних пока-
зників по країнах згаданого вище дослідження МОП 
36 і 12% відповідно [17]. Такі оцінки дають підставу 
для висновку, що освітній рівень працівників значно 
перевищував потребу для значної кількості видів тру-
дової діяльності. Це є свідченням, з одного боку, не- 
ефективного використання фінансових ресурсів дер-
жави та низької ефективності інвестицій населення у 
розвиток особистого людського капіталу, а з іншого 
боку, опосередковано сприяє витоку освіченого та 
кваліфікованого людського капіталу за межі країни.  

Названі кваліфікаційні та освітні розриви вияв-
ляються у перевищенні пропозиції над попитом в од-
них сферах і навпаки нестачею робочої сили в інших. 
За даними Держслужби статистики з 2000 по 2019 р. 
навантаження на 1 робоче місце в середньому по країні 
коливалося у межах від 18,9 до 7 безробітних. Пікові 
навантаження спостерігалися у 2015 р. — 18,9 осіб на 
1 робоче місце, у 2000 р. 17 осіб на 1 робоче місце [19]. 
Станом на 1 січня 2022 р. цей показник становив  
7 осіб на 1 робоче місце. [20]. Наведені дані свідчать 
про збереження трудонадлишкової кон’юнктури рин-
ку праці тривалий період.  

Характерною ознакою національного ринку праці 
був високий рівень неформальної зайнятості, який по-
ступово знижувався з 23,1% у 2011 р., 19,5 % у 2021 р. 
[21]. Проте таке повільне зниження було недостатнім 
для оздоровлення довоєнної економіки, а сама не- 
формальна зайнятість мала низку негативних рис: ни-
зький рівень оплати праці, несвоєчасну її оплату, не-
задовільні умови праці. Водночас тіньова зайнятість 
дозволяла працівникам отримувати більший розмір 
доходу — не зменшуваний на величину податків та  
можливість отримувати соціальні виплати. Роботода-
вець не лише зменшував базу для оподаткування для 
єдиного соціального внеску, прибуткового податку та 
воєнного збору, а й зменшував свої витрати на оплату 
лікарняних та інших соціальних виплат.  

Негативною ознакою національного ринку праці 
у довоєнний час була  трудова міграція. Згідно з да-
ними Звіту про міжнародну міграцію (World Migration 
Report 2022), у 2020 р. Україна посіла 8 місце серед 
країн, громадяни яких виїжджають на роботу за кор- 

дон з кількістю мігрантів 6 млн осіб та 3 місце за су-
мою грошових переказів на батьківщину, яка складала 
10% від ВВП [22]. Це зумовлено нестачею робочих 
місць з гідними умовами праці. 

На окрему увагу заслуговує цифровий сегмент на-
ціонального ринку праці, який у довоєнний період  
розвивався за висхідним трендом. ІТ фахівці стано-
вили переважну більшість у структурі пропозиції на 
цього сегменту. У 2021 р. їх кількість становила  
252 тис. осіб, що на 24 в.п. більше ніж у попередньому 
році (DOU, 2021). Переважна більшість ІТ фахівців — 
92% під час введення карантинних обмежень працю-
вали з дому, що не стало на заваді збільшенню попиту 
на такі послуги. Кількість вакансій для ІТ фахівців 
лише за даними платформи DOU зросла майже в двічі 
за останній рік з 61,3 тис. до 112,9 тис. За експерт-
ними оцінками у сегменті ІТ послуг попит перевищу-
вав пропозицію та цьому сегменті спостерігався дефі-
цит кадрів [23].  

Цифровізація бізнесу призвела до зростання по-
питу на цифрові таланти, а концентрація останніх в 
окремих містах та регіонах світу послугувала форму-
ванню глобального цифрового ландшафту. Світовий 
цифровий ландшафт представлений цифровими ха-
бами, які належать розвинутим країнам. За цифро-
вими інвестиціями у різні галузі економіки лідирують 
США, Великобританія, Гонконг, Франція, Індія. За 
цифровим резонансом — США, Швеція, Великобри-
танія, Сінгапур, Ізраїль [24].  

Україна у 2019 р. увійшла в 20-ку з 50 країн з 
найбільшим потенціалом для надання цифрових по- 
слуг (GSLI, 2019) [25]. Це обумовлено фінансовою 
привабливістю цифрових послуг, а саме їх дешевиз-
ною. Проте цього виявилося недостатньо, й вже у 
2021 р. країна посіла лише 42 позицію з 60 країн 
(GSLI, 2021) [24]. Україна програє розвинутим краї-
нам за параметрами: навички людей та їхня доступ-
ність на ринку праці; ділове середовище та цифровий 
резонанс.  

Акцентуємо на відставання країни за цифровим 
резонансом, який включає цифрові навички персо-
налу; адаптованість нормативно-правових актів до  
цифрової економіки; корпоративну діяльність, яка пе-
редбачає в т.ч. інвестиції у стартапи; виходом, тобто 
результатом. Цифрові послуги, що надають наші ви-
конавці не мають значного впливу на економіку кра-
їни.  

Технологічна відсталість національної економіки 
в умовах глобалізації та цифровізації зумовлює місце  
і роль України на глобальному цифровому ринку як 
сировинного придатка нового цифрового типу. Новою 
«сировиною» є інтелектуальний людський капітал у 
цифровій формі. Підтвердженням цього є попит на 
послуги вітчизняних ІТ-фахівців з закордону.  

Деструктивний влив російсько-української війни на 
ринок праці виявляється у скороченні робочих місць, 
зростанні розриву між попитом і пропозицією, погли-
бленні наявних та формуванні нових кваліфікаційних, 
освітніх, гендерних дисбалансів та унеможливлені  
повноцінного відтворення робочої сили.  

Руйнування підприємств, сільськогосподарських 
господарств, об’єктів інфраструктури, блокування ло-
гістичних маршрутів та окупація територій України 
країною-агресоркою призвели до падіння економіки 
21% території України тимчасово окуповано, оточено 
або перебуває під бойовими діями [26]. У довоєнний 
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період новоокуповані території та такі, де ведуться бо-
йові дії виробляли близько 19% ВВП країни [27].  

Внаслідок російської воєнної агресії втрачено 
4,8 млн робочих місць, або 30% від загальної їх кілько-
сті до повномасштабної агресії (МОП, 11.05.2022 р). 
За умови продовження воєнних дій за прогнозами 
МОП скорочення робочих місць може сягнути показ-
ника 7 млн робочих місць, або 43,5% [8].  

Попри скорочення робочих місць за даними 
ДСЗУ не відбувалося зростання кількості безробітних, 
а навпаки спостерігається зменшення абсолютного 
показника у порівнянні з аналогічним періодом мину-
лого року. Так, кількість зареєстрованих безробітних 
станом на кінець травня 2022 р. становила 311,0 тис. 
осіб, що є дещо нижче, ніж значення показника у по-
передньому році — 378,9 тис. осіб [28]. Слід акценту-
вати, що наразі неможливо розрахувати відносний по-
казник — рівень безробіття, оскільки відсутні дані  

фактичної кількості населення (робочої сили) відпо- 
відного віку в країні. Це обумовлено значними втра-
тами людського капіталу, які виявляються у вимуше-
ній міграції, загибелі цивільного населення і військо-
вих, примусовою депортацією на територію країни- 
агресорки. Отже, наразі ми не маємо даних щодо рівня 
безробіття в країні. Опосередкованим свідченням  
зростання рівня безробіття можна вважати збільшення 
навантаження на 1 вакантне робоче місце. 

Воєнна агресія зумовила зростання розриву між 
попитом та пропозицією на національному ринку 
праці. Кількість вакансій на зареєстрованому ринку 
праці скоротилася вдвічі з 375707 з січня по травень 
2021 р. до 202764 у аналогічному періоді 2022 р., з од-
ночасним скороченням кількості зареєстрованих без-
робітних на третину [28] (табл. 1). Це призвело до зро-
стання навантаження на 1 вакантне робоче місце 
майже в 3 рази.  

Таблиця 1 
Зміна показників ринку праці 

Показники Січень-травень 
2021 р. 

Січень - травень 
2022 р. 

Темпи зростання 
(зниження), % 

Кількість зареєстрованих вакансій, тис. осіб 375,71 202,76 54,0

Кількість зареєстрованих безробітних  805,53 579,94 72,0

Всього отримали роботу, тис. осіб 239,6 129,0 53,8

Працевлаштовано безробітних, тис. осіб, в т.ч. шля-
хом: 
- одноразової виплати допомоги по безробіттю 
- компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску

193,1

0,216 
0,926 

108,9 

0,027 
1,453 

56,4

12,5 
156,9 

Кількість претендентів на 1 вакансію  5 12 240,0

* Складено автором за джерелом [28].

Привертає увагу, скорочення майже в 10 разів  
кількості працевлаштувань через виплату одноразової 
допомоги для започаткування власної справи. На цей 
інструмент значно знизився попит серед потенційних 
отримувачів, оскільки в умовах війни зростають бізне-
сові ризики. При цьому відбувається зростання майже 
вдвічі кількості працевлаштованих осіб, за яких робо-
тодавцям компенсовано єдиний внесок. Останнє може 
свідчити про незначне пожвавлення бізнесу. Проте го-
ловним питанням є повоєнне відтворення робочої 
сили. 

Виклики відтворення робочої сили 
В умовах війни та величезних втратах людського 

капіталу особливої гостроти набувають питання пово-
єнного відтворення робочої сили. Традиційно виокрем-
люють чотири види руху відтворення робочої сили: 
природній, міграційний, соціальний та економічний.  

Природний рух передбачає постійне оновлення ро-
бочої сили, внаслідок виходу на пенсію одних та входу 
на ринок праці нових працівників. У структурі робочої 
сили останні 10 років переважають дві вікові категорії 
40-49 років та 50-59 років, що засвідчує старіння ро-
бочої сили. Така вікова структура була актуальною для 
ринку праці України до початку війни, зокрема у 
2021 р. найбільші частки  припадали на осіб у віці 40-
49 років — 27,14%, 50-59 років — 22,13%, натомість ча-
стка осіб у віці 15-24 роки становила лише — 6,49%, 
25-29 років — 10,57% [29]. Наявна структура робочої 
сили не в змозі забезпечити повноцінне відтворення.  

Поряд з цим відбувається зменшення кількісних 
показників робочої сили, насамперед у молодій віко- 

вій категорії. Динаміка зміна кількісних показників 
природного руху робочої сили за останні 10 років на-
ведена у табл. 2.  

Наведені дані дозволяють зробити наступні ви-
сновки. По-перше, національному ринку праці прита-
манний від’ємний природний рух робочої сили в 
останні 10 років. По-друге, відбулося значне змен-
шення кількісного складу робочої сили у всіх вікових 
категоріях у 2014 р. та 2015 р. внаслідок воєнної агресії 
росії та окупації частини територій України. По-
третє, характерним є старіння робочої сили, внаслі-
док постійної тенденції скорочення у вікових групах 
15-24 роки, 25-29 роки. По-четверте, доцільно при- 
пустити, що в умовах війни та у повоєнний період 
природне оновлення робочої сили майже унеможлив-
лено внаслідок значних втрат населення та тривалістю 
періоду необхідного для його відтворення. 

Міграційний рух характеризується показниками 
внутрішнього та зовнішнього переміщення робочої 
сили. Внаслідок воєнної агресії за оцінками МОМ 
(2022 р.) 6,65 млн осіб, або 15 % населення країни 
стали внутрішньо переміщеними особами. Найбільшу 
кількість ВПО прийняли Дніпропетровська область, 
Київська, Харківська, Полтавська та м. Київ. У струк-
турі ВПО 13% — особи, які були переміщені у період 
з 2014-2021 рр. [31].  

Вимушене переміщення деформує структуру  
ринку праці, збільшує навантаження на 1 робоче місце 
та ускладнює ринкове регулювання попиту і пропози-
ції на регіональних ринках праці.  
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Таблиця 2 
Зміна природнього руху робочої сили за віковою ознакою, тис. осіб 

Вікова 
група 

Абсолютне відхилення кількості робочої сили  (ЕАН) від попереднього року 

2021 / 
2012 2013 / 

2012 
2014 / 
2013 

2015 / 
2014 

2016 / 
2015 

2017 / 
2016 

2018 / 
2017 

2019 / 
2018 

2020 / 
2019 

2021/ 
2020 

15-24 
роки -196,1 -264,7 -336,4 -131,4 -99,4 -82,7 63,7 -183,0 -54,0 -1284,0 

25-29 
років -12,7 -242,1 -318,8 -130,3 -125,5 -72,5 -112,4 -133,7 -150,4 -1298,4 

30-34 
роки 80,5 -97,5 -210,3 23,5 85,6 36,0 -93,5 -103,8 -97,5 -377,0 

35-39 
років 18,7 -171,6 -220,3 22,6 -9,9 53,0 112,1 20,6 27,4 -147,4 

40-49 
років -28 -396,5 -393,6 11,8 28,9 96,3 29,1 -26,5 53,8 -624,7 

50-59 
років 108,3 -467,3 -263,5 50,2 9,9 72,9 86,6 -37,6 -30,3 -470,8 

60-70 
років -1,6 -420 -80,1 10,8 9,7 -17,9 40,9 -12,5 -16,9 -487,6 

* Розраховано автором за даними [29, 30] 

 
Складнощі з пошуком житла, роботи формують 

тенденцію вторинного переміщення. Зокрема 30% 
ВПО зазнали вторинного або множинного перемі-
щення (МОМ, 2022). Причинами цього є: неможли-
вість знайти роботу (60%), відсутність житла (53%), 
безпекова ситуація (40%). Регіони з яких найчастіше 
переселялися ВПО: Львівська, Дніпропетровська,  
Харківська [31]. Знизити перекоси  на регіональних 
ринках праці можливо за допомогою релокації під- 
приємств та організаційної підтримки їх на нових те-
риторіях. 

Повномасштабне вторгнення Росії на територію 
України зумовило масову зовнішню міграцію з Укра-
їни. За даними оприлюдненими на веб порталі Євро-
парламенту. понад 5,6 млн українських біженців пере-
бувають в Європі [32]. У структурі мігрантів переважа-
ють жінки й діти, що формує потенційні ризики появи 
дисбалансів у структурі робочої сили за гендерною та 
віковою ознакою, у разі їх неповернення.  

Соціальний рух виявляється у зміні соціального 
статусу носіїв робочої сили. В межах цього руху ми 
акцентуємо на зміні двох статусів: професійного со- 
ціального та економічного соціального.  

Професійний соціальний статус пов’язаний з поса-
дою, професійною кар’єрою, визнанням колег, само-
реалізацією тощо. Ми можемо констатувати зниження 
професійного статусу для більшості переміщених осіб, 
що виявляється через втрату роботи, неповну зайня-
тість, зневіру у власні сили. 

За даними звіту МОМ 60% ВПО втратили роботу. 
Лише 28% ВПО, які втратили роботу внаслідок війни, 
або були безробітними до неї  змогли знайти роботу за 
місцем переміщення [31]. Ускладнений пошук роботи 
обумовлений регіональними особливостями розмі-
щення продуктивних сил, зниженням економічної ак-
тивності бізнесу. 

Емігранти також зіткнулися зі складнощами пра-
цевлаштуванням у країнах місцеперебування, що 
пов’язано з необхідністю професійної сертифікації та 
підтвердженням кваліфікації, мовним бар’єром, від- 

сутністю доступу до неформальних каналів інформації 
про вакансії.  

В рамках нашого дослідження, цікавим є досвід 
інших країн, в яких відбувалися війни. У роботі 
Kondylis, F представлено результати аналізу ринку 
праці через 6 років після завершення Боснійської 
війни (1992-1995 рр.), що дозволило автору зробити 
такі висновки. По-перше, більш конкурентоздатні на 
ринку праці боснійці з більшою ймовірністю обирали 
міграцію, що пов’язано з кращими перспективами 
працевлаштування після переселення. По-друге, пере-
міщені особи мали менше на 15 в.п. шансів на праце-
влаштування у порівнянні з тими, хто залишився на 
місцях свого постійного проживання. Автор це 
пов’язує з неформальним ринком праці Боснії і Гер-
цеговини, де інформація про вакансії передається че-
рез неформальні канали, доступ до яких втратили пе-
реміщені особи, а також перервами у зайнятості [10].  

Висновок щодо нижчої вірогідності працевлаш-
тування переміщених осіб є цілком релевантним та 
підтверджується попереднім досвідом України, зайня-
тість ВПО станом на березень 2021 р. складала лише 
49%, тоді як всього населення відповідного віку — 56% 
[33].  

Ще одна тенденція, яка засвідчує зниження про-
фесійного статусу є зниження очікувань щодо розміру 
оплати праці, умов праці, посади. За даними цифро-
вого майданчика Grs 65% шукачів роботи готові пого-
дитися на зниження рівня оплати праці від 3 до 40%  
і вище. Найбільша частка з них — 26% згодні знизити 
свої запити щодо розміру оплати праці на 10-25%. Се-
ред керівників, які втратили роботу внаслідок війни 
з’явився попит на посади середнього рівня [34]. Про-
фесійний соціальний статус багато в чому зумовлює 
економічний.  

Економічний соціальний статус особи напряму 
пов’язаний з його майном, доходом, доступом до ре-
сурсів. За оцінками КШЕ під час війни зруйновано 
121 тис. житлових будинків, сума збитку становить 
36,8 млрд дол. США, 105 тис. одиниць легкових авто-
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мобілів (1 млрд дол. США), 388 од. активів підпри-
ємств (8 млрд дол. США) [1]. Це засвідчує суттєве зни-
ження економічного соціального статусу громадян Ук-
раїни. Крім того, відбувається зниження доступу до 
освітніх і культурних ресурсів, телекомунікаційних, 
послуг комунального сектору тощо. 

За даними опитування СГ «Рейтинг» (2022 р., 
1000 респондентів) 74% респондентів відзначають, що 
економічне становище їх сім’ї погіршилося за пів року 
війни. 39% з тих, хто мав роботу до війни не працю-
ють, з них лише третина налаштована активно шукати 
роботу. Серед тих, хто працює 47% респондентів зіт- 
кнулися зі зниженням рівня заробітної плати від 10 до 
50%. [35]. Результати опитування засвідчують збід-
нення населення, зниження матеріальної мотивації 
тих, хто працює, що призводить до зростання збід-
ніння населення.  

Економічний рух виявляється у зміні трудової ак-
тивності, показником якої є зайнятість населення. Аб-
солютні показники зайнятості протягом останніх 10 
років показують тенденцію до скорочення з 19261,4 
тис. осіб у 2012 р. до 15610 у 2021 р. Найбільше ско-
рочення зайнятості відбулося у 2015 р. на 16301 тис. 
осіб, що зумовлено тимчасовою окупацією територій 
України [15]. Незначне зростаюче відновлення зайня-
тості відбулося у 2018 р. на 204,5 тис. осіб та 2019 р. 
на 217,1 тис. осіб. Відносні показники зайнятості по-
казують подібну траєкторію, зокрема рівень зайнятості 
у 2013 р. становив 60,2% до населення 15-70 років, у 
2014 р. — 56,6%, 2015 р.— 56,7%, незначне зростання 
відбулося у 2018 р. — 57,1%, 2019 р. — 58,2%, у 2021 р. 
рівень зайнятості становив — 55,7%. [15]. В цілому по-
казники зайнятості не відбивають повною мірою зміну 
економічної активності населення, оскільки не врахо-
вують значний сегмент зайнятих у неформальний спо-
сіб.  

Очікуваною траєкторією економічного руху при 
падінні доходів населення є зростання частки насе-
лення, залученої до трудової діяльності. Проте такий 
сценарій наразі унеможливлений війною через брак 
робочих місць та несприятливе середовище для розви-
тку нового бізнесу. 

Доцільно виокремити ще один вид руху робочої 
сили — цифровий. Передумовами для його виокрем-
лення є цифровізація бізнесу, що була прискорена 
введенням карантинних обмежень. Результатом чого 
стало виведення працівників за фізичні межі підпри-
ємств, установ та виконання ними робочих завдань за 
допомогою цифрових технологій. Другим напрямом 
цифровізації стало поширення цифрового фрілансу, 
тобто пошуку замовлень на виконання через цифрові 
трудові платформи. Цей напрям широко використову-
ється у сфері ІТ послуг, маркетингу, освіти, продажів 
тощо.  

Під цифровим рухом ми розуміємо зміну статусу 
носіїв робочої сили з традиційної зайнятості, або по-
шуку такої на цифрову. Воєнні дії активізували циф-
ровий рух робочої сили у країні, який характеризу-
ється двома різновекторними трендами.  

Перший — висхідний, зумовлений вимушеним пе-
реведенням працівників на цифровий формат роботи 
в умовах війни. Яскравим прикладом першого тренду 
є зайнятість педагогічних та науково-педагогічних 
працівників. Задля безпеки учасників освітнього про-
цесу з початку війни і до закінчення навчального року 

освітній процес здійснювався лише у цифровому фор-
маті. Фактично весь педагогічний склад країни був пе-
реведений на цифрову форму зайнятості.  

Опосередкованим показником першого тренду 
цифрового руху може слугувати кількість ВПО, які 
продовжують працювати віддалено у місці перемі-
щення. За даними звіту МОМ 32% з ВПО працюють 
віддалено [30]. Названий тренд напряму залежить від 
тривалості війни, активності бойових дій, рівня за-
грози для цивільного населення. Водночас цей тренд 
може отримати поширення й у повоєнний період як 
спосіб зниження витрат на оренду приміщення, кому-
нальні послуги тощо.  

Другий — низхідний, зумовлений зниженням по-
питу на працю працівників, які до війни працювали у 
цифровий спосіб. За даними сервісу rabota.ua кількість 
дистанційних вакансій на цій платформі з початку 
війни знизилася у двічі з 5914 у лютому до 2816 у  
травні 2022 р. [36]. Аналогічний тренд відмічає плат-
форма DOU, за даними якої кількість дистанційних 
вакансій скоротилася з 7872 у січні 2021 р. до 2582 у 
квітні 2022 р. Із загальної кількості частка закордон-
них дистанційних вакансій становить 26% [37]. Пози-
тивним є поступове збільшення кількості дистанцій-
них вакансій на 2,4 в.п. у квітні 2022 р. в порівнянні з 
попереднім місяцем, проте темпи зростання не можуть 
забезпечити довоєнний рівень попиту.  

Наведений аналіз рухів робочої сили дозволяє 
зробити висновок про наявність негативних трендів за 
всіма його видами. Виклики з якими стикнулася кра-
їна у воєнний час посилили наявну розбалансованість 
ринку праці та вимагають вибудувати нову, збалансо-
вану систему відновлення робочої сили у країни. 

Стратегії відновлення відтворення робочої сили у 
повоєнний період 

З огляду на тривалу тенденцію природного ско-
рочення та старіння робочої сили в країні, що поси-
лена знищенням населення під час війни в основу по-
воєнного відновлення бути покладено інтенсивний тип 
відтворення робочої сили. Це передбачає акценту-
вання на розвитку якісних характеристик робочої 
сили: освіти, професійної кваліфікації, актуалізації на-
вичок, вмотивованості, спроможності до продуку-
вання інновацій. Запровадження такого підходу вима-
гає технологічну розбудову промисловості, результа-
том чого мають стати поява нових робочих місць з  
гідними умовами праці. 

Основними стратегічними напрямками мають 
стати: технологічне оновлення промисловості, зміц-
нення наукової системи, реформування освітньої сис-
теми, активізація розвитку малого та середнього під- 
приємництва. 

1. Технологічне оновлення передбачає зміну підхо-
дів у промисловій політиці країни. Основний акцент 
має бути спрямований на розбудову інноваційних під-
приємств, які не лише застосовують, а й продукують 
новітні технології у виробництві товарів та послуг, уп-
равлінні, логістиці. Такі підприємства мають стати 
майданчиками продукування інновацій. Рушійною си-
лою технологічного оновлення має стати висококвалі-
фікований людський капітал.  

Розбудова технологічних підприємств можлива за 
умови ефективної державної політики підтримки та 
розвитку інновацій та залучення грантових проєктів. 
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Реалізація цього напрямку закладе підґрунтя для ство-
рення робочих місць з гідними умовами праці та стане 
головним стимулом для повернення громадян України 
на батьківщину. Технологічне оновлення промислово-
сті не можливо без посилення наукової складової еко-
номіки. 

2. Зміцнення наукової складової має ґрунтуватися 
на збільшенні фінансування, посиленні взаємодії між  
бізнесом та наукою, запроваджені наскрізного, ком-
плексного підходу щодо підтримки та стимулювання 
розвитку науки, інновацій, промисловості.  

Комплексний підхід стимулювання розвитку на-
уки, інновацій промисловості має включати наступні 
складові: інтеграцію науки у повоєнну відбудову всіх 
галузей економіки; спрямованість наукових дослід-
жень на інновації; формування інноваційної інфра-
структури (технопарків, акселераторів, локальних цен-
трів науко-технологічного розвитку тощо), поширення 
досвіду комерціалізації наукових розробок.  

Державна цілеспрямована підтримка науки забез-
печить розвиток інноваційного людського капіталу та 
сформує умови для утримання його в середині країні 
та залучення зовнішніх фахівців. 

3. Реформування освітньої системи передбачає  
збільшення обсягів фінансування, налагодження взає-
модії між бізнесом та освітніми установами, розши-
рення академічної мобільності учасників освітнього 
процесу, запровадження наскрізної системи проф- 
орієнтації від початкової школи до вищої освіти, пе-
резавантаження системи професійної та вищої освіти, 
розвиток освіти для дорослих, переоснащення та  
цифровізацію закладів освіти. 

Реформування освіти має забезпечити форму-
вання та розвиток людського капіталу належного  
освітнього та кваліфікаційного рівня через рівний до-
ступ учасників освітнього процесу до якісної освіти на 
всіх рівнях. 

4. Активізація розвитку малого та середнього біз-
несу забезпечуватимуся через створення сприятливого 
середовища для заснування власного бізнесу та виве-
дення підприємництва з тіні. Формування сприятли-
вого середовища передбачає розробку інструментів 
підтримки наявного та нового бізнесу через податкові, 
грантові та кредитні інструменти з одночасним забез-
печенням навчання для потенційних підприємців та 
амністії з метою виведення бізнесу з тіні. Політика 
підтримки підприємництва сприятиме створенню но-
вих робочих місць у країні, розвитку самозайнятості, 
збільшенню податкових надходжень. 

Висновки. Результати проведеного дослідження 
дозволяють зробити наступні висновки:  

1. Національний ринок праці у довоєнний період 
були притаманні дисбаланси, які виявлялися у трудо-
надлишковій конʼюктурі, освітньому і кваліфікацій-
ному розривах, високим рівнем неформальної зайня-
тості, трудовій міграції. Цифровий сегмент ринку 
праці розвивався за висхідним трендом, проте країна 
внаслідок технологічної відсталості втрачає позиції у 
глобальному цифровому ландшафті. 

В умовах війни країна зазнає значних втрат через 
руйнування підприємств, інфраструктури, що призво-
дить до скорочення кількості робочих місць та погли-
блення дисбалансу між попитом та пропозицією на 
ринку праці. 

2. Аналіз рухів робочої сили свідчить про поси-
лення довоєнних диспропорцій та формування нових. 

Природний рух робочої сили тривалий час характери-
зується значним скороченням робочої сили, дисба- 
лансом вікової структури та старінням. Наявні нега- 
тивні тенденції природного руху погіршуються виму-
шеною міграцією, депортацією, загибеллю цивільних 
та військових.  

Міграційний рух в умовах війни виявляється у 
двох напрямках: зовнішній — відтік робочої сили за 
межі країни, внутрішній — переміщення, що посилює 
диспропорції між попитом та пропозицією на локаль-
них ринках праці.  

При дослідженні соціального руху ми акценту-
вали на двох статусах робочої сили: професійному со-
ціальному та економічному соціальному. Обидва за-
знали негативних змін через  втрати населенням ро-
боти, бізнесу, майна внаслідок війни.  

Зростання дисбалансу між попитом пропозицією 
робочої сили не дає змогу реалізувати трудову актив-
ність, тим хто втратив роботу, або інше прибуткове за-
няття.  

3. Обґрунтовано доцільність виокремлення циф-
рового руху робочої сили, який виявляється у зміні 
форми зайнятості з традиційної на цифрову. Цифро-
вий рух робочої сили характеризується двома проти-
лежними векторами розвитку. Перший — висхідний 
через вимушене зростання дистанційної зайнятості у 
цифровий спосіб через війну для осіб, які зазвичай ви-
користовують традиційну форму трудової діяльності. 
Другий — низхідний через скорочення зайнятості у  
цифровому форматі для тих, хто її використовував у 
довоєнний період, внаслідок падіння попиту на такі 
трудові послуги. 

Стратегією відновлення робочої сили у повоєнній 
економіці має стати спрямованість на інтенсивний тип 
відтворення робочої сили, а саме її якісних характе- 
ристик. В основу стратегії відтворення робочої сили 
мають бути покладені такі напрямки: технологічне 
оновлення промисловості, зміцнення наукової сис-
теми, реформування освітньої системи, активізація 
розвитку малого та середнього підприємництва. Реалі-
зація запропонованих напрямів дозволять відновити 
якісний склад робочої сили, сформувати умови для 
повернення мігрантів, закласти підґрунтя для форму-
вання і розвитку інноваційного людського капіталу.  
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ОСНОВНІ ТРЕНДИ ТА НАСЛІДКИ ПОГЛИБЛЕННЯ  
ДИСБАЛАНСІВ ТРУДОВОЇ СФЕРИ ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ 

ВОЄННОГО СТАНУ В КРАЇНІ 
 
Вступ. В Україні введено воєнний стан і ведуться 

активні бойові дії на значній території країни вже  
майже півроку. Жоден регіон не залишився осторонь 
питань оборони та захисту країни, кожен регіон несе 
значні втрати щодня з продовженням та посиленням 
воєнної агресії з боку Росії. І в першу чергу, це втрати 
людського капіталу, освітнього та трудового потен- 
ціалу, які зростають в результаті міграції населення за 
кордон в процесі пошуку безпеки та захисту життя, 
загибелі не лише військових, але і цивільного насе-
лення під час бойових дій, та незаконної депортації 
населення при захваті українських територій. Питання 
збереження людських ресурсів та мінімізації їх втрат 
сьогодні є вкрай актуальним та потребує посиленої 
уваги з боку наукової спільноти. 

Останні дослідження українських вчених та між-
народних експертів свідчать про постійне зростання 
дисбалансів трудової сфери під впливом збільшення 
втрат людських ресурсів [1-4], в тому числі і погір-
шення прогнозних оцінок динаміки трудового потен-
ціалу. Війна “перезавантажила життя, життєвий прос-
тір, організацію життєдіяльності в цілому і трудової зо-
крема” [5], її негативні наслідки є глобальними і в бі-
льшості випадків незворотними [6-7]. Дослідження ос-
новних трендів поглиблення дисбалансів трудової 
сфери дозволить визначити перелік превентивних за-
ходів щодо недопущення їх подальшого зростання. 

Мета статті — систематизація основних напрямів 
розбалансованості трудової сфери під час воєнного 
стану та визначення втрат трудового і освітнього по-
тенціалу, людського капіталу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Росій-
сько-українська війна 2022 року стала продовженням 
восьмирічної війни та охопила більше половини тери-
торії України і обумовила масштабні негативні на- 
слідки для людського, трудового та виробничого по- 
тенціалу. Їх характеризує:  

— спад економічного виробництва; 
— скорочення чи повне припинення діяльності 

підприємств в місцях проведення активних бойових 
дій; повне чи часткове їх знищення; 

— переміщення значної частини підприємств із 
зон активних бойових дій в більш безпечні західні ре-
гіони країни; 

— структурні зміни виробництва; 
— втрати значної частини робочих місць внаслі-

док часткової окупації окремих районів країни; 
— втрати робочих місць внаслідок релокації підп-

риємств; 
— евакуація населення в безпечні регіони і, як на-

слідок, значні масштаби внутрішнього переміщення 
населення країни та зовнішньої міграції; 

— регіональні зміни ринку праці тощо. 
Сьогодні в умовах воєнного стану в Україні  

трансформаційні процеси трудової сфери супроводжу-
ються значним поглибленням дисбалансів в сфері зай-
нятості та в системі соціально-трудових відносин.  
Зросла розбалансованість між попитом та пропози-
цією робочої сили, між наявністю робочих місць та 
потребою в них для забезпечення зайнятості. Внаслі-
док значного скорочення робочих місць в східних та 
південних районах, релокації бізнесу в більш безпечні 
регіони посилилась розбалансованість поміж попитом 
та пропозицією робочої сили в регіональному розрізі 
та за рівнями поселень. Досить суттєві дисбаланси 
склалися і поміж вимогами до рівня кваліфікації пра-
цівників, які потребують наявні робочі місця та фак-
тичним рівнем освіти, кваліфікацією претендентів та 
їх наявною професією, поглибилися гендерні та вікові 
дисбаланси в структурі зайнятого населення. Сформу-
вався ринок роботодавця, який супроводжується роз-
балансованістю інтересів роботодавців та працівників. 
Розбалансованість в системі соціально-трудових від-
носин пов’язана, в першу чергу, з оплатою праці, її 
скороченням, неповною виплатою, затримкою тощо. 

За цих умов в трудовій сфері сформувалися нові 
виклики, загрози та ризики, які характеризуються па-
дінням зайнятості, посиленням безробіття, в тому  
числі і прихованого. Так, за оцінками МОП в умовах 
поточних воєнних дій станом на початок квітня по- 
рівняно з довоєнним періодом було втрачено 4,8 млн 
робочих місць, що складає близько 30,2% від всіх ро-
бочих місць країни [8]. За оцінками Ради підприємців 
при Кабміні України повністю закрито 2 млн робочих 
місць [9]. Втрата робочих місць супроводжується  
втратою роботи, зростанням безробіття, особливо на 
Сході та Півдні країни. Декому фізично ніде працю-
вати, послуги інших вже не актуальні, а багато людей 
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просто виїхали з-під обстрілів, покинувши робоче  
місце. В цілому на сьогодні кількість безробітних  
внаслідок воєнних дій обчислюється мільйонами, але  
за об'єктивних причин досить важко точно її визна-
чити, — умовно ця чисельність буде не меншою, ніж 
втрачено робочих місць. Паралельно йде тінізація  
ринку праці, більшість вакансій без офіційного офор-
млення та з низьким рівнем оплати праці, що супро-
воджується відсутністю або значним скороченням  
рівня соціального захисту працюючих, зростає сезонна 
зайнятість та посилюється її прекарізація. 

До середини квітня кількість відкритих вакансій 
зменшилась в 30 разів порівняно з довоєнним періо-
дом. Сформувався ринок роботодавця: компанії опти-
мізують витрати, скорочують заробітні плати та бо-
нуси, а також скорочують чи звільняють працівників. 
З початку війни більшість роботодавців (78%), за да-
ними досліджень кадрового потенціалу [10], прийняли 
непопулярні міри для працівників, зокрема, 25% не 
виплатили заробітну плату, 10% відправили людей у 
відпустку за власний рахунок, 16,5% звільнили або 
скоротили працівників. Чверть працівників, якщо  
і працюють, одержують неповну заробітну плату. Не-
обхідно також відмітити, що близько 65% шукачів ро-
боти в умовах кризи на ринку праці суттєво знизили 
свої вимоги до заробітної плати [11]. 

Виникла розбалансованість також за статево-ві-
ковою структурою зайнятих внаслідок мобілізації чо-
ловіків та виїздом значної частини працездатного жі-
ночого населення за межі країни. На сьогодні зовсім 
упав ринок офісної зайнятості в зв'язку з тим, що  
значна частина підприємств працює з неповним на- 
вантаженням, незатребуваними залишаються економі-
сти, юристи, бухгалтери та інші офісні працівники. 
Зросла потреба, в першу чергу, у працівниках робітни-
чих професій, зокрема, будівельниках, поварах, швач-
ках та інших представниках сфери послуг, які не по- 
требують високого освітнього та професійно-кваліфі-
каційного рівня. 

Збіднення характеру та змісту праці значної час-
тини працівників поглиблює розбалансованість між 
потенційним освітнім та кваліфікаційним рівнями 
працівника та вимогами роботодавців, що супрово-
джується втратою освітнього потенціалу та людського 
капіталу.  

Значний вплив на поглиблення негативних транс-
формаційних процесів трудової сфери та розбалансо-
ваності трудової сфери має переміщення значної час-
тини населення з районів активних бойових дій. За да-
ними Міжнародної організації з міграції (МОМ), на-
приклад, за результатами п’ятого раунду репрезента-
тивного експрес-оцінювання, яке проходило з 17 по 
23 травня 2022 р., станом на 23.05.22 р. чисельність 
внутрішньо переміщених осіб складала 7134 тис. осіб, 
при цьому думали про переїзд близько 1142 тис. осіб 
[12]. Внаслідок посилення інтенсивності воєнної агре-
сії на Сході країни загальна чисельність ВПО може  
сягнути 7,5-8,0 млн. З урахуванням осіб, які виїхали за 
межі країни, а це близько 5,0-5,3 млн, загальні обсяги 
переміщення коливаються в межах 12,5-14,0 млн осіб, 
що становить третину від всього постійного населення 
країни [13]. За оцінкою МОП загальна кількість бі- 
женців та вимушено переміщених осіб складала 5,7 
млн осіб, при цьому повернулися близько 2,8 млн осіб. 
Необхідно також звернути увагу, що зворотній потік в 
основному пов’язаний з поверненням чоловіків з  

контингенту заробітчан для захисту країни, — за оцін-
ками частка цього контингенту складає близько 80,0%. 
За даними прикордонної служби кількість осіб, які пе-
ретнули кордон на виїзд з 24.02 по червень 2022 р. 
складає 6,8 млн осіб, а на в’їзд — 2,2 млн. Одночасно 
Мінсоцполітики кількість біженців оцінює на рівні  
4,2 млн осіб, а за даними УВКБ ООН їх чисельність 
близько 6,03 млн, з них дорослих — 2,75 млн. За да-
ними ООН кількість біженців із України, які одержали 
в Європі статус тимчасового захисту, складає 3,407 
млн осіб, при цьому ще декілька мільйонів знахо-
дяться за кордоном без оформлення статусу. На сьо-
годні відсутня однозначна кількісна оцінка біженців та 
ВПО, що обумовлено об’єктивними причинами. Так, 
розбіжність в оцінках чисельності біженців пов'язана з 
подвійною реєстрацією, спочатку при переміщенні на-
селення через межі кордону, а потім — в місцях пере-
бування, а також з поверненням значної частини на-
селення [14]. Чисельність внутрішніх переселенців 
пов’язана як зі зміною географії воєнних подій, так і 
обумовлена зворотними та зустрічними потоками, 
умовами та рівнем реєстрації в соціальних службах 
країни. Необхідно також відмітити, що в Росію, за по-
передніми експертними оцінками, незаконно депор-
товано близько 1,4 млн громадян України та вивезено 
не менше 230 тис .дітей [14]. 

На сьогодні визначаються за оцінкою МОП де- 
кілька сценаріїв розвитку подій в Україні, які будуть 
супроводжуватися різною інтенсивністю прояву нега-
тивних наслідків в трудовій сфері, одночасно і на  
ринку праці, і в системі соціально-трудових відносин. 

Так, за умови ескалації воєнних дій втрати робо-
чих місць можуть сягнути до 43,5% від їх загальної  
кількості, які були на початок війни, що складе бли-
зько 6,87 млн місць. Але за умови швидкого припи-
нення воєнних дій та відновлення близько 3,4 млн ро-
бочих місць, втрати можуть скласти лише 8,9%. Таким 
чином, за оцінками МОП ринок праці в Україні на 
сьогодні скоротився майже на третину, а за умови три-
валого продовження воєнних дій є загрози подальшого 
його скорочення, що буде супроводжуватися знач-
ними обсягами безробіття [8]. 

За прогнозною оцінкою за умови довготривалості 
війни та її ескалації до кінця року тих, хто бажає по-
кинути країну, стане ще більше. Так, за прогнозами 
західних спеціалістів, зокрема Управління Верховного 
комісару ООН зі справ біженців (УВКБ ООН), їх чи-
сельність може дійти до 8,3 млн. осіб. За цих умов при 
поширенні рівнів безробіття, незайнятості або частко-
вої зайнятості значна частина населення країни втра-
тить постійні засоби життєзабезпечення та існування і 
перетне межу бідності. За оцінками Світового банку 
[15] в поточному році за межею бідності може опини-
тися 70% населення країни — за національним крите-
рієм  межі бідності, а за міжнародним — бідність може 
зрости до 19,8% порівняно з 1,8% рівня 2021 року.  

За результатами 5-го раунду експрес-опитування 
МОМ [12] середньомісячні доходи в розрахунку на 
одне домогосподарство складають серед переміщених 
осіб близько 5505,3 грн, а з урахуванням розміру до-
могосподарств середньодушовий дохід становить лише 
1376,3 грн, — до війни ці показники коливалися, від-
повідно, в межах 12401,6 грн та 3100,4 грн. Серед опи-
таних близько 57% зовсім нічого не заробляють, 19% 
менше, ніж до війни. Лише 8% відмітили, що їх заро-
біток за період воєнної агресії не змінився.   
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Найближчим часом виникне глибока криза сис-
теми соціального захисту населення внаслідок зрос-
тання витрат та суттєвого скорочення доходів.  

За період воєнної агресії Україна втрачає значні 
обсяги ресурсного потенціалу трудової сфери, — мова 
йде в першу чергу про трудовий та освітній потенціал, 
соціальний та людський капітали. На макрорівні об-
сяги цих втрат обумовлені незворотними людськими 
втратами через загибель військових та цивільного на-
селення, значними обсягами біженців та незаконно 
депортованих, а на рівні окремої людини пов’язані в 
значній мірі з обмеженістю або повною неможливістю 
повної реалізації особистісного трудового, профе-
сійно-освітнього та кваліфікаційного потенціалу, що 
супроводжується падінням рівнів їх капіталізації. Так, 
масові переміщення населення із регіонів активних 
бойових дій супроводжуються значними економіч-
ними та соціально-психологічними втратами, які є на-
слідками прояву низки соціальних ризиків1. Основні 
соціально-економічні та соціально-трудові ризики ви-
мушеного переміщення населення на макрорівні ви-
значаються втратою трудового, освітнього потенціалу, 
людського та соціального капіталу протягом певного 
періоду часу. На особистісному рівні основні соціальні 
ризики пов’язані зі втратою роботи, доходу, житла, ос-
новних ресурсів та засобів життєзабезпечення, здо-
ров’я та працездатності, людського та соціального ка-
піталу, з можливими проявами ризиків соціально-пси-
хологічної дезадаптації, значними обмеженнями мож-
ливостей реалізації особистісного потенціалу, зо- 
крема, освітнього та професійно-кваліфікаційного.  

На сьогодні на підґрунті перших оцінок обсягів 
переміщення населення, відсутності повної інформа-
ції відносно кількості загиблих та її постійної зміни, 
досить складно оцінити в повному обсязі всі види ри-
зиків трудової сфери та соціально-економічних втрат 
внаслідок їх реалізації чи прояву. Але перші навіть об-
межені оцінки ресурсних втрат трудової сфери необ-
хідні для розробки програм стабілізації на ринку праці 
та в системі соціально-трудових відносин, визначення 
та впровадження компенсаторних механізмів подо-
лання розбалансованості трудової сфери та забезпе-
чення її стійкості. 

Загальні обсяги втрат трудового та освітнього по-
тенціалу за період воєнної агресії Росії та воєнних по-
дій в Україні включають: 

— незворотні втрати трудового та освітнього по-
тенціалу загиблих та поранених з повною втратою пра-
цездатності військового контингенту та цивільного на-
селення; 

— незворотні втрати за умови неповернення на-
селення, яке виїхало за межі країни, або було виму-
шено примусово депортовано; 

— часткові втрати трудового потенціалу внаслідок 
незайнятості чи неповної зайнятості за умови повної 
чи часткової втрати роботи; 

— втрати трудового потенціалу, що можуть вини-
кати навіть при закінченні бойових дій та воєнного 
стану, які пов’язані з втратою робочих місць в місцях 
постійного проживання;  

— втрати трудового потенціалу біженців, при 
цьому вони можуть бути частковими на період пере- 

                                                
1 Внаслідок відсутності повної та об’єктивної ін- 

формації на сьогодні відсутня можливість повної оцін- 
ки соціально-демографічних та соціально-економічних  

бування населення за межами країни, чи повними за 
умови їх неповернення;  

— втрати освітнього потенціалу, які можуть вини-
кати внаслідок невідповідності зайнятості переміще-
ної особи її освітньому та професійно-кваліфікацій-
ному рівню тощо.  

Визначити та оцінити ризики, які супроводжу-
ються втратою біженцями трудового, освітнього чи 
професійно-кваліфікаційного потенціалу, можна на 
підґрунті аналізу їх соціального статусу та статево- 
вікової структури. На сьогодні можна більш менш 
об’єктивно базуватися на основних двох джерелах від-
носно кількості та структурних характеристиках біже-
нців. Так, в статистичному додатку до Довідки МОП 
[8] наведені основні кількісні структурні характерис-
тики складу біженців за різними критеріями розподілу. 
Серед всього контингенту біженців, який складає  
близько 5,23 млн осіб, дорослого населення 3,6 млн, 
які одержали статус тимчасового захисту, з них раніше 
були зайняті — 43,5%, безробітними — 3,7%, а 52,8% — 
знаходяться за межами робочої сили. Серед всього  
контингенту зайнятих 49% мають високий рівень ква-
ліфікації, 35,5% — середній і лише 15,5% — низький, 
при цьому 66,2% мають просунутий рівень освіти, 
18,5% — проміжний, а 15,3% — базовий. За основним 
місцем попередньої роботи відносно міжнародної кла-
сифікації роду занять (МСКЗ-08) в структурі біженців 
8,3% — це керівники, 25,2% — відносяться до спеціа-
лістів-професіоналів, 15,5% — спеціалісти та допоміж-
ний персонал, а 5,7% — службовці, які зайняті підго-
товкою та оформленням документації. За статусом 
зайнятості 88,3% були найманими працівниками та 
11,7% — самозайнятими, при цьому кожний п’ятий 
(21,7%) був працівником сфери обслуговування та  
торгівлі, 15,5% — працювали на роботах, які не потре-
бують високого рівня кваліфікації. При цьому необ- 
хідно також відмітити, що значна частина не реєструє 
свій статус за кордоном з різних причин. 

Поряд з наведеними даними, за результатами 
Звіту Міжнародної організації міграції про внутрішнє 
переміщення в Україні, раунд 2 [16] та соціологічного 
опитування населення [17] представлено розподіл 
ВПО за віком та сферою діяльності до переміщення: 
близько 63,4% — були керівниками підприємств чи їх 
підрозділів, при цьому 25,8% — спеціалістами техніч-
ного профілю, природничих чи гуманітарних наук, а 
19,8% — підприємцями.  

Практично для всього контингенту біженців ви-
являється досить висока ймовірність на весь термін 
переміщення повної або часткової втрати особистіс-
ного освітнього та професійного потенціалу, а на рівні 
країни ці ризики пов’язані зі значними втратами тру-
дового та освітнього потенціалу і людського капіталу. 
На підґрунті узагальнення наведених статистичних 
оцінок від 3,0 до 4,0 млн осіб можуть частково попасти 
в сферу прояву цих ризиків. А з урахуванням того, що 
близько 15,0% не збираються повертатися в Україну, а 
10,9% ще не можуть однозначно відповісти на це пи-
тання, в середньому можна вважати, що країна може 
втратити значні обсяги освітнього та трудового потен-
ціалу найближчим часом.  

втрат внаслідок безпосередньо втрати життя мирного на-
селення та військовослужбовців за період російської  
агресії. 
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Оцінка незворотних втрат трудового потенціалу 
(ТП) базується на його визначенні відповідно до кон-
цептуальних положень потенційної демографії, що  
відповідає змістовним характеристикам незворотних 
втрат [18-21]. За цим підходом ТП розглядається як 
сукупна здатність суспільства до праці та визначається 
як ресурс праці, яким володіє суспільство на конкрет-
ному етапі розвитку, та може бути незворотно або  
частково втрачене за певних умов. В демо-економіч-
ному вимірі ТП - це потенційно можлива сукупність 
обсягів часу трудового життя певного контингенту чи 
всього дорослого населення, а узагальнений алгоритм 
оцінки базується на показниках середньої тривалості 
життя протягом трудового періоду (демографічний ви-
мір) та повікових показниках економічної активності 
(економічний вимір). Загальні незворотні втрати ТП 
(ВТП) розраховуються за наступним співвідношен-
ням:  ВТП = ∑ S ∙ (e − e ) ∙ k . , 

де  х — вік, xϵ[16,60];  
Sx — чисельність осіб, які загинули чи виїхали за 

межі країни без наміру повернення;  
ех — середня тривалість майбутнього життя для 

особи віком х-років; 
е60 — середня тривалість майбутнього життя для 

особи, яка дожила до 60-ти років — верхньої межі пра-
цездатного віку; k . .— коефіцієнт економічної активності насе-

лення в віці х-років. 

Розрахунки втрат базуються на попередніх оцін-
ках чисельності загиблих військовослужбовців та ци-
вільного населення, біженців та примусово депортова-
них, їх середньої тривалості життя в працездатному 
віці з урахуванням рівнів економічної активності, за 
період воєнної агресії, експертних оцінок ймовірнос-
тей неповернення біженців та депортованих станом на 
травень-червень 2022 р. Виходячи з загальної екс- 
пертної оцінки кількості військових втрат станом на 
початок липня в 10 тис. осіб, оцінки УВКБ ООН  
кількості загиблих цивільного населення через напад 
Росії на рівні 5 тис. осіб [22], та експертної оцінки за-
гиблих в м. Маріуполі на рівні 22 тис., а також з ура-
хуванням того, що близько 15-25% біженців та депор-
тованих осіб можуть не повернутися на Батьківщину, 
загальні обсяги незворотних втрат ТП можуть скласти 
14984,04 тис. людино-років, що складає 4,6% від зага-
льного обсягу ТП суспільства1 (табл. 1-3). 

Об’єктивно наведені оцінки досить умовні та не-
повні, залежно від тривалості воєнних подій вони бу-
дуть лише зростати. Крім того в зв’язку з відсутністю 
достовірної та об’єктивної інформації про воєнні 
втрати цивільного населення в тимчасово окупованих 
регіонах країни, санітарні втрати серед військового та 
цивільного контингенту, які супроводжуються повною 
або частковою втратою працездатності, наведені об-
сяги незворотних втрат ТП можна розглядати як по-
передні оцінки, які можна буде уточнити за наведеною 
методикою при наявності в повному обсязі відповідної 
інформації.  

Таблиця 1 
Незворотні втрати трудового потенціалу внаслідок загибелі цивільного населення працездатного віку* 

Вік 
Чисельність, 

осіб 

Середня тривалість 
життя в працездатному 
віці, років (ех - е60) 

Коефіцієнт еконо-
мічної активності 

(k . .)
Трудовий потен-
ціал людино-років 

15-19 3103,7 37,11 0,32 36857,1

20-29 2907,6 29,46 0,71 60817,1

30-39 4459,5 20,17 0,825 74207,2

40-49 4018,4 11,57 0,844 39240,0

50-59 3642,7 3,65 0,746 9918,7

Усього 18131,9 - - 221040,1

* Розраховано авторами на підґрунті експертних оцінок та оцінок УВКБ ООН кількості втрат серед цивільного
населення, при цьому розподіл за структурою за віком відповідає структурі для всього постійного населення. 

Таблиця 2 
Трудовий потенціал біженців, які отримали тимчасовий захист* 

Вік 
Чисельність, 
тис. осіб 

Середня тривалість 
життя в працездат-
ному віці (ех - е60) 

Коефіцієнт еконо-
мічної активності 

(k . .)
Трудовий потен-
ціал тис. людино-

років 

18-24 692,2 36,62 0,32 8111,5

25-34 1005,5 28,05 0,692 19517,4

35-44 936,9 19,09 0,844 15085,6

45-59 706,7 9,27 0,786 5149,2

60+ 302,5 1,96 0,13 77,1

Усього 3643,2 - - 47940,8

* Розраховано авторами на підґрунті даних про кількість біженців та їх розподіл за віком за результатами експрес-
опитування МОМ - раунд 1 та раунд 5 [12]. 

1 При оцінці втрат трудового потенціалу загиблих 
військових всі вихідні характеристики виходили з їх віко-
вої структури в 20-40 років. 
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Таблиця 3 
Трудовий потенціал незаконно депортованого населення протягом лютого-червня 2022 р.* 

Вік 
Чисельність, 
тис. осіб 

Середня тривалість 
життя в працездат-
ному віці (ех - е60) 

Коефіцієнт еконо-
мічної активності 

(k . .) 
Трудовий потен-
ціал тис. людино-

років 

15-19 68,4 37,11 0,32 812,3 

20-29 151,3 29,46 0,71 3164,7 

30-39 233,1 20,17 0,825 3865,4 

40-49 210,3 11,57 0,844 2053,6 

50-59 190,6 3,65 0,746 497,7 

60-64 174,0 1,96 0,132 45,0 

65+ 122,0 - 0,132 - 

Усього 1150,0 - 10438,7

В тому числі в пра-
цездатному віці 853,7   10393,7 

* Розраховано авторами на підґрунті експертних оцінок кількості депортованого населення (1500 тис. осіб, з них 
250 тис. дітей до 15 років). Розподіл за віковою структурою відповідає аналогічним показникам для всього постійного 
населення України. 

 
Значні обсяги втрат ресурсних потенціалів трудо-

вої сфери носять тимчасовий характер та можуть бути 
відновлені по закінченні воєнної агресії, повної або 
часткової відбудови країни. Основні їх обсяги форму-
ються за наступними напрямками: 

— значне падіння рівня зайнятості серед внутріш-
ньо переміщених осіб через переміщення населення 
всередині країни; 

— зміна зайнятості внаслідок втрати робочих 
місць; 

— внаслідок зростання повного, часткового чи 
прихованого безробіття; 

— неповної чи часткової зайнятості значної част-
ки працюючого населення; 

— внаслідок тимчасового неповернення біженців 
чи примусово депортованого населення та за інших 
причин та умов. 

Кількісна оцінка обсягів тимчасових втрат ТП ба-
зується на іншому концептуальному його визначенні, 
тобто розглядається як потенціал безпосередньо самої 
праці. Змістовно таке визначення пов’язане не з су- 
купною здатністю суспільства до праці (працездатне 
населення), а з сукупним працівником (зайняте насе-
лення). В даному контексті ТП розглядається як су- 
купний працівник з відповідними умовами праці. На 
наш погляд сутнісна характеристика тимчасових втрат 
ресурсних потенціалів трудової сфери  безпосередньо 
відповідає саме цим аспектам його визначення.   

Основні вихідні умови для оцінки тимчасових 
втрат ТП базуються на інформації відносно чисельно-
сті ВПО, які втратили постійну роботу повністю чи 
тимчасову роботу, кількості тих, що виїхали за межі 
країни, з урахуванням рівня їх зайнятості, чисельності 
безробітних, в тому числі і представників прихованого 
безробіття, та кількості втрачених робочих місць за пе-
ріод військової агресії. Звичайно, це далеко не повний 
перелік причин та умов, за яких втрачається трудовий 
потенціал, адже відсутні достовірні оцінки чисельності 
населення, яке залишилось на тимчасово окупованих 
територіях, тих, що повернулися на свої робочі місця 
за умови їх збереження чи відновлення тощо. Досить 
важливим фактором, що визначає можливі обсяги 
втрат потенціалів, є термін тривалості воєнних подій 

                                                
1 При оцінці освітнього потенціалу визначені лише річні 

втрати, без розподілу їх на незворотні та тимчасові 

та термін забезпечення безпечних умов для повер-
нення та проживання. 

Якщо виходити з наведених оцінок кількості бі-
женців та депортованих осіб, їх розподілу за віком та, 
відповідно, з урахуванням повікових коефіцієнтів зай-
нятості, річні втрати ТП за рахунок цього контингенту 
складуть близько 2758,7 тис. людино-років. З ураху-
ванням втрати робочих місць (за оцінкою Ради під- 
приємців їх кількість коливається в межах 2 млн) та з 
урахуванням рівня незайнятості серед внутрішньо пе-
реміщених осіб втрати ТП можуть зрости ще майже на 
6066,4 тис. Таким чином загальні щорічні обсяги 
втрати трудового потенціалу внаслідок воєнної агресії  
можуть сягнути 8825,1 тис. людино-років, що складає 
56,2% від загального річного обсягу всього трудового 
потенціалу країни.  

Другим ресурсним потенціалом трудової сфери, 
який зазнає значних втрат в умовах воєнного стану, є 
освітній потенціал. Основні причини та умови його 
втрат відповідають тим, які склалися і при оцінці втрат 
ТП, за одним виключенням. І на особистісному рівні, 
і на рівні всього суспільства, значні втрати освітнього 
потенціалу пов’язані з невідповідністю якісних харак-
теристик робочих місць та вакансій, якісним характе-
ристикам претендентів, — за цих умов практично ви-
ключені можливості капіталізації та розвитку людсь-
кого капіталу.  

Освітній потенціал визначається як загальні об-
сяги років навчання та вимірюється на рівні суспіль- 
ства в людино-роках. Розраховується освітній потен-
ціал на підґрунті розподілу окремих груп населення за 
рівнями їх освіти, середнього терміну освіти та оцінці 
можливості його втрати за період воєнного стану в 
країні1. Виходячи з освітньої структури дорослого  
контингенту біженців [23] в табл. 4 наведено визна-
чення їх освітнього потенціалу. За наведеними розра-
хунками за умови неповернення біженців протягом 
року втрати освітнього потенціалу за рахунок цього 
контингенту складуть 34952,4 тис. людино-років. 

Загальні обсяги освітнього потенціалу депортова-
ного населення складають 12483,9 тис. людино-років, 
а внаслідок загибелі військових та цивільного насе-
лення країна вже втратила близько 494,7 тис. Таким 
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Таблиця 4 
Освітній потенціал біженців віком 16 років і старше* 

Освіта 

Кількість біженців у віці 16 років і 
старше 

Середній термін 
навчання, років 

Освітній потенціал, 
тис. людино-років 

тис. осіб %

Вища, незакінчена вища 1808,3 76,0 15,5 28028,65

Середня спеціальна 428,3 18,0 12,5 5353,75

Загальна середня 142,8 6,0 11,0 1570,0

Усього 2379,4 100,0 — 34952,4

* Розраховано авторами.

чином, загальні втрати освітнього потенціалу за період 
воєнної агресії складають 47931 тис. людино-років, 
або близько 14,0% від освітнього потенціалу дорослого 
населення країни віком 15-64 років. З урахуванням об-
сягів тих втрат, які на сьогодні в силу об’єктивних 
причин досить проблематично повністю оцінити, про-
тягом всього терміну воєнної агресії Росії та з ураху-
ванням ймовірностей неповернення, Україна може 
втрачати щорічно від 10000 до 12000 тис. людино-ро-
ків освітнього потенціалу.  

Висновки. За умов воєнного стану та в період  
післявоєнного відродження досить складно забезпе-
чити основні базові принципи збалансованого роз- 
витку трудової сфери. Мова йде, в першу чергу, про 
принципи гармонійності та балансу інтересів всіх уча-
сників ринку праці, адже за цих умов пріоритетними 
є інтереси держави та суспільства. У зв'язку з цим  
внаслідок воєнної агресії на ринку праці України та в 
системі соціально-трудових відносин посилилися про-
цеси розбалансованості, які обумовили зростання со-
ціально-економічних небезпек і ризиків. Це: 

— втрата або скорочення значної частини робо-
чих місць; 

— поглиблення диспропорцій між пропозицією та 
попитом робочої сили, формування ринку праці робо-
тодавців; 

— зменшення рівня зайнятості, падіння зайнято-
сті; 

— зростання неповної, часткової чи сезонної зай-
нятості; 

— збільшення рівня безробіття, в тому числі при-
хованого; 

— поширення тіньової зайнятості; 
— прекарізація зайнятості, інтенсифікація пре- 

карної зайнятості; 
— втрата доходу та базових умов життєзабезпе-

чення значної частки населення, в тому числі і праце-
здатного; 

— зменшення або обмеження рівня соціальної за-
хищеності, в тому числі трудових прав та гарантій  
працездатного населення; 

— соціальна ізоляція та дезадаптація значної час-
тини населення внаслідок соціальної незатребувано-
сті; 

— втрата мотиваційних настанов для особистого 
розвитку; 

— невідповідність освітнього та професійно-ква-
ліфікаційного рівня працівників вимогам роботодавців 
та характеру робочих місць, що пропонуються, і, як 
наслідок, втрата освітнього та професійного потен- 
ціалу працівника та неможливість його капіталізації;  

— відтік населення за межі країни, що супрово-
джується втратою трудового та освітнього потенціалу  
і людського капіталу країни. 

За результатами дослідження втрати освітнього 
потенціалу за час воєнного стану склали близько 
14,0% від чисельності дорослого населення країни, 
при його збереженні ще на тривалий час Україна може 
втрачати щорічно від 10000 до 12000 тис. людино-ро-
ків освітнього потенціалу. Загальні обсяги незворот-
них втрат ТП станом на липень 2022 року склали 4,6% 
від загального обсягу ТП суспільства, за умови непо-
вернення біженців та депортованих осіб і зростання 
кількості загиблих це значення буде збільшуватись. За-
гальні щорічні обсяги втрат трудового потенціалу з 
урахуванням зменшення робочих місць та незайнято-
сті внутрішньо переміщених осіб внаслідок воєнної аг-
ресії можуть сягнути 8825,1 тис. людино-років, що 
складає 56,2% від загального річного обсягу всього 
трудового потенціалу країни.  

Отже, подальші дослідження будуть присвячені 
пошуку шляхів щодо мінімізації впливу й прояву со-
ціально-економічних ризиків та небезпек, які виникли 
в соціально-трудовій сфері в умовах воєнного стану в 
Україні, стримування зростання втрат трудового та 
освітнього потенціалу, збереження та відновлення 
людського капіталу. 
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УНОМ ЛЮДЯНОСТІ ЯК БЕЗМЕЖНИЙ ТАЄМНИЧИЙ  
ПОТЕНЦІАЛ ГОСПОДАРЮЮЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА  

ОНТОЛОГІЧНА ЗАСАДА ПЕРЕМОГИ У ЗАГАРБНИЦЬКІЙ ВІЙНІ 
 

Ми – створіння з безмежним потенціалом, яким  
в дійсності досить часто не вдається реалізувати  

свої можливості. Ми так на багато здатні, але  
в дійсності досягаємо так мало. 

Єпіскоп Калліст Діоклійський 
 
ХХ століття минуло під гаслом розкриття основ-

ного питання православного богослів’я — екклезіології, 
де певним чином обговоренню піддавалася ідея главен-
ства любові над владою, тобто де панувала теза про не 
силу закону, а про усвідомлення взаємної любові, яка є 
виразом любові Святої Трійці. Початок нового ХХІ 
століття ознаменувався тим, що було визначено новий 
фокус богословських — антропологічних розмислів про 
сутність людської особистості. «Що є людська осо- 
бистість?». Це запитання стало онтологічно-актуаль-
ним. Воно зводиться до виявлення того, «що означає 
бути особистістю-у-відношенні згідно образу Божому 
як Пресвятої Трійці?». При цьому відразу необхідно 
вказати, що знайти правильну відповідь у руслі раціо-
нальності, у звичному руслі механіко-матеріалістичної 
науки не видається можливим насамперед тому, що 
вона не визнає визначальної ролі духу, духовності, як го-
ловної іпостасі людини-особистості. 

Сучасний аналіз цього питання, як показав єпіс-
коп Калліст Діоклійський, має чотири причини його ак-
туалізації. По-перше, зростаючий процес урбанізації 
та глобалізації сприяють тому, що людина перестає 
бути людиною, а тому виникає необхідність затвер-
дити свою унікальність й сталість цінності кожної лю-
дини в окремості. У кожного має бути знайдений  
внутрішній скарб, якого більше нікому не дано, а тому 
увага звернена до окремої особистості, яка є непов- 
торною і непередбачуваною. 

По-друге, процес домінування машин сприяє роз-
людненню, а тому стає надто важливою, необхідною 
безпосередня зустріч особистості з особистістю, ли-
цем до лиця. Я є непідробною особистісністю лише 
тоді, коли я звернений до інших, вступаю з ними у діа-
лог, коли я дивлюся їм у вічі  й дозволяю їм дивитися 
в мої очі. 

По-третє, на рівні моральності новітні розробки 
генної інженерії підняли такі питання, які не вини-
кали перед минулими поколіннями: руйнація інсти-
туту браку, відторгнення традиційної моралі у міжста-
тевих стосунках. Відповісти на ці виклики можна 
лише через сміливе і творче відродження нашого вчення 
про людську особистість. 

По-четверте, катастрофічна екологічна криза без-
посередньо пов’язана з нашим розумінням того, що 
означає бути людиною. Ця криза є не кризою природ-
ного середовища, а кризою людського серця, антрополо-
гічною кризою, а тому проблема її розв’язання є особ- 
истісною і духовною. Ми забули про нашу справжню 
людяність, забули про наше височайше покликання  
як пастирів Божого творіння. Образ світу був спотво-
рений, оскільки наш людський образ, наша самосвідо-
мість були пошкоджені роковим чином. У нас існує не-
достача, головним чином, не у наукових досліджен-
нях, а у богослов’ї особистості, чи, скоріше у відсутно-
сті такого богослів’я. Екологічна руйнація — це не 
просто результат деякої помилки у розмислах, а на- 
явне моральнісне і духовне зло. Тому від нас потрібна  
не ще більша наукова компетентність, а вселенське  
каяття. 

Ці вказані чотири причини досить наглядно свід-
чать про збочений погляд на сутність цілісного світу, 
на те, що людина до сих пір не пізнала свою істинну 
єдину триіпостасну — духовно-біо-соціальну природу, що 
не розгадала змісту свого головного архетипу — свободи-
відповідальності, а тому й не стала справжнім пасти-
рем Божого творіння. Поверхнево-наукові діалек- 
тично-вигадані антилюдяні постулати сприяли умерт-
влінню живих процесів, коли вони піддавалися напів- 
свідомому науковому оскопленню, яке антисутнісним 
чином змінювало свідомість і світосприйняття, не до-
пускали висхідного розуміння того, що саме цілісна 
особистість є базовим свободо-відповідальним творчим 
суб’єктом усіх цілісних господарських трансформацій у 
життєствердному форматі любові та людяності.  

При цьому слід вказати, що усі ці викривлені уяв-
лення пануючого наукового світогляду привели до тво-
рення збочено-перекрученої дійсності, коли сила за-
кону, а вірніше антизаконність диктатури відкинула 
цінність божественної взаємної любові, коли жалюгідне 
людське прагнення до абсолютної насильницької 
влади сьогодні привели до війни Росії проти України й 
українського народу, української культури і українсь-
кої самоідентичності. Спостерігається не просто теро-
ристичний характер воєнних дій, коли рашисти вою-



ЗАДОРОЖНИЙ Г. В. 

  2022/№1  189 

ють проти дітей, жінок, стариків, а свідомо і цілеспря-
мовано нищать усе те, що створює необхідні умови для 
життя людей — житлові й пологові будинки, лікарні, 
дитячі садочки, школи і університети, промислові під-
приємства та торгівельні центри. Ця життєбивча 
війна стала геноцидною, нищівною для української на-
ції. Імперська рашистська амбіційність, що протягом 
тридцяти років підігрівалася рашистською владою, ан-
тиукраїнською пропагандою і понадактивними мані-
пуляціями над свідомістю росіян, створила атмосферу 
всебічного рабства, коли антилюдяність дії цієї влади 
визнаються як позитивні переважною більшістю на-
скрізь зомбованого населення Росії. При цьому воєнні 
злочини та їх смертельні наслідки подаються рашист-
ською владою та зграйкою її добре проплачених про-
пагандистів як певні фейки з тим, щоб не визнавати 
смертоносної реальності, коли гинуть ні в чому не по-
винні діти й дорослі, коли справжньому злу намага-
ються придати вигляд добра, коли на ідеологічну  
брехню усіма силами намагаються нап’ялили трухляву 
одежину на правду.  

З іншого боку, воєнні амбіції рашистської влади 
обертаються світовою кризою продовольства, загибеллю 
мільйонів людей на планеті від голодної смерті. Проте 
диктаторський режим лише сприяє поглибленню такої 
ситуації, а світові бездіяльні інституції в силу своєї  
функціональної безпорадності змінювати реальність не 
можуть, не вміють, а здебільшого й не хочуть. Це вка-
зує на їх надзвичайну слабкість, неспроможність прак-
тично продуктивно діяти заради збереження життя на 
планеті. Й виникає слушне питання: а навіщо такі 
міжнародні організації, якщо вони не можуть не просто 
не вказати на місце диктатору, але й практично про-
тидіяти його антилюдяним діям? Система світової без-
пеки, міжнародного права розлетілася на скалки. Їх 
склеїти уже практично неможливо.  Збоченість одного 
диктатора-насильника показала усю хрупкість сло- 
весно-пустої за змістом системи міжнародної безпеки, 
ненадійність та дірявість міжнародного права.   

У цій агресивно-вбивчій війні проявилася уся  
розривність нинішнього світоустрою, безпорадність  
глобальної еліти, яка досі так зачарована поверхневими 
мантрами ринкової економіки, купівельно-продажних 
відносин, прибутку як кінцевої мети діяльності фірм  
і корпорацій. Гроші, а не люди, правлять у цьому бо-
жевільному світі перш за все тому, що сама людина, 
хизуючись своєю збочено-матеріалістично-діалектич-
ною — біо-соціальною сутністю, не хоче розмірковувати 
про свою істинну духовну природу, не змогла й дотепер 
засвоїти того, що все у світі натуральному має свої при-
чини у духовному світі (Е. Сведенборг). Зараз бездухов-
ність править бал, який постав глобальною кризою-ла-
біринтом, а вихід з нього не спроможна вказати ніяка 
наука. Колись Блез Паскаль писав, що потрібно шу-
кати той смисл, який узгодить усі протиріччя. Згідно 
наших глибоких переконань, які напрацювалися про-
тягом четверті століття філософсько-релігійних, мето-
дологічних розмислів, таким смислом є людяність як 
висхідна онтологічно-специфічна потенційність особис-
тості як представника людського роду. Людяність, як 
божа іскра, що «запалює» життя кожного, має розгор-
татися протягом всієї цілісної його життєдіяльності.  

Зухвало-агресивна традиційна механіко-матеріа- 
лістична наука, відкинувши визнання наявності духо-
вного світу, розуміння людини як насамперед духу, ви-
східно заклала, вкорінила і широко «розвивала» ви- 

кривлений бездуховний світогляд. У його занадто спро-
щеному форматі людину не розглядали і не досліджу-
вали як духовну істоту, а зводила її до робочої сили, 
виробничого чинника, простого гвинтика управління, 
а пізніше — техноінтелектуала, інтелагента, для яких 
ціннісна раціональність була незрозумілою та й непо-
трібною, зайвою для матеріально-економічного про-
гресу. Наукове ратування про пізнання цілісного світу 
виявилося безсмисловими байками про незаперечне  
одноосібне панування матерії, її фізико-хімічних влас-
тивостей, а потім й так званої соціальної матерії, яку 
ніхто не бачив, сутнісно не виявив і не зміг описати. 
Наука, що сформувалася як самозадана і самовдолена 
самоціль, не хотіла розуміти сама себе, бо не змогла са-
моусвідомити, що вона сама є похідною формою прояву 
духовного світу, а техніка, як її результат, лише відби-
вала — об’єктивувала ідеї, які потім через процес ви-
робництва перетворювалися в речову форму.    

Багато говорячи про те, що людина в умовах на-
уково-технічної революції немов би стала центром на-
укових досліджень, механіко-матеріалістична і про-
фанна соціально-гуманістична бездуховна наука не  
змогли відповісти на фундаментальні запитання: хто 
така людина? В чому її онтологічна специфіка? Чому 
так званий технічний прогрес за великим рахунком 
обернувся розлюдненням? А триваюча війна актуалізу-
вала питання, чому концепт «руського міра» обернувся 
насправді не міром, а свідомими вбивствами мирних жи-
телів України? Та й чому ж нинішні вищі архіреї руської 
православної церкви благословили загарбницьку війну і 
освятили зброю для вбивства православних українців?  

Відповіді на ці питання не знаходяться на схема-
тично-поверхневому рівні повсякденної свідомості. Для 
їх знаходження потрібно заглибитися на рівень духов-
ності, моральнісних цінностей, які висхідно були закла-
дені в уном боголюдяності, з якого в кожному могла 
формуватися цілісна людина-особистість. При цьому 
необхідно зрозуміти, що, по-перше, система виховання 
і освіти є лише похідним засобом вироблення картини 
життєдіяльності, який певним чином відсвічує та 
нав’язує існуючу хибну соціальність, бо вона не враховує 
істинних духовних засад-цінностей людяного світу. Со-
ціальність — це лише певна взаємодія індивідів, які не 
завжди є цілісними особистостями, бо зло в багатьох 
випадках визнається як добро — плюралізм перекручує 
і спотворює істинну реальність у поверхневу у пере- 
важних випадках протилюдяну дійсність. Піднятися до 
статусу особистості — це надзвичайно важка інтен-
сивна напруга духу та свідомості, постійне оцінювання 
своїх думок і дій по со-Вісті, яка незмінно вказує на 
якість людяності у людських відносинах. 

По-друге, наша гіпотеза про уном людини певною 
мірою спирається на міфологічну теорію початкового 
знання. У її висхідних постулатах закладена потенцій-
ність еволюції руху в бік одухотвореності. Головна 
творча першопричина, що створила світ, заснована на 
глибокому розумінні творчої природи самої людини («весь 
світ створений за образом людським»); попереднє 
знання, що передує началу зародження і формуванню 
людини,  розчинене в океані мудрості. 

Через те, що в розумі людини закладено попереднє 
знання: людина все одно здогадується про існування 
іншого духовного світу, а тому вона мислить, виходячи 
з глибших, що «виходять за рамки світу», знань. У мі-
фології джерелом подібної інтуїції зазвичай вважа-
ються знання, котрі отримані до народження. Вони є 
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підсвідомими, що передують світу, та є пренатальними. 
Це те, що має на увазі єврейський мірдаш (тлумач біб-
лійного писання — Г. З.), коли приписує знання дитині, 
що не народилася, в лоні, кажучи, що над її головою сяє 
світло, в якому вона бачить всю досконалість світу.  

Попереднє знання, розчинене в океані мудрості, 
виражає те, що, з одного боку, початкова мудрість  
передує світові, тобто первинна по відношенню до Его 
і виникнення свідомості. Міфи кажуть, що ця початкова 
мудрість є пренатальною; з іншого боку, пояснють ту 
гіпотезу, що усі знання є «пам'яттю». Завдання лю-
дини у світі полягає в тому, щоб за допомогою свідо-
мого розуму згадати знання, що існують до появи сві-
домості. У цьому плані можна стверджувати, що по- 
переднє знання, закладене в уном людини, несе в собі 
початкову мудрість, а її пригадування через розкриття 
пам'яті співвідноситься з розгортанням уному в процесі 
життєдіяльності людини. 

Міфологічна теорія початкового знання анало- 
гічна філософській доктрині Платона ідей та пам'яті 
про пренатальне сприйняття ідей та пам'яті про них. 
Це пояснюється тим, що початкові знання того, хто 
все ще згорнутий у досконалому стані, добре простежу-
ються у психології дитини. Згідно цього у багатьох при-
мітивних культурах дітям придавали особливі знаки по-
ваги.  Для дитини великі образи та архетипи колектив-
ного несвідомого є живою реальністю, вони дуже близь-
кі їй; дійсно, багато її висловлювань і реакцій, запи-
тання і відповіді, образи та фантазії виражають 
знання, яке все ще виходить з її пренатального буття. 
Це — трансперсональний досвід, не набутий індивіду- 
ально, володіння, що прийшло «згори». Такі знання, як 
доводить трансперсональна психологія, по праву вва-
жаються спадковими, а дитина сприймається новона-
родженим предком.  

Результати наших багаторічних досліджень пере-
конують нас в тому, що уном, де «мешкає» початкове, 
висхідне знання мудрості, тотожно Людяності, закладе-
ній до процесу життєрозуміння та життєвідправлення. 
Уном, початкове знання мудрості є джерелом самофо-
рмування людини в ході побудови та розвитку особис-
тості. Вона стає ядром життєвої діяльності, вико- 
ристовує об'єкти внутрішнього та зовнішнього світу як 
будівельний матеріал для своєї цілісності. Особистість 
є завершенням самотворення, виступає самоорганіза-
цією людини. Проте це така самоорганізація, яка триває 
все свідоме свободо-відповідальне життя, бо людина у 
кожному своєму рішенні та вчинку має бути і постійно 
відтворюватися людиною. Людяність накладає свій від-
биток на волю людини, бо в самому уномі вже започат-
ковано висхідно-глибинний «архетип» «свобода-відпо-
відальність». З нього випливає, що я як програмний  
персонаж не є самовільністю (не)здійснення життя 
людяного, бо його відмінна специфіка саме і задається 
єдиною людяною свободою-відповідальністю. Свобода 
без відповідальності є дуже поверхневим й викривленим 
конструктом традиційної побутової свідомості, грани-
чить з самовільністю: що хочу — те й верчу.   

По-третє, кожну людину слід сприймати своє- 
рідним проєктом «я», який є, насамперед, саме дійсним 
я, котре реалізується в моєму практично-реальному 
бутті. Проєкт «я» надає життєвий імпульс для мого 
життя, а моя воля може здійснити або не здійснити 
цей закладений проєкт ще до мого саморозуміння. Але 
моя воля, як нам здається, є безмежною, але насправді, 
як досить доказово доводить психологія, не може ви- 

правити, переінакшити, обійти або замінити онтоло- 
гічний проєкт «я». Тому необхідно з неминучістю ви-
знати, що людина є тим програмним персонажем, 
який покликаний здійснити, «побудувати» самого себе, 
перш за все через пригадування попереднього мудрого 
знання, що потенційно закладене в уномі людяності. У 
цьому аспекті життя у прямому значенні цього слова 
постає постійною драмою, бо воно є досить жорсто-
кою боротьбою з речами (включаючи і особистий ха- 
рактер), боротьбою за те, щоб бути справді тим, що 
міститься в нашому проєкті. Цей проєкт «я» саме і за-
кладений в уном людини, який покликаний розгорнути 
її життя в її господарстві, що здійснюється нею, у са-
мому широкому сенсі, у значенні цільної, цілісної жит-
тєдіяльності. 

Сенс уному людяності не визначається (в прин-
ципі не може визначатися!) у форматі механіко-мате-
ріалістичної науки, форматі матерії, нехай навіть соці-
альної, про яку ще поки що говорять ортодоксальні ма-
теріалісти. Бо мова унома походить від Отця, вона за-
лишається німою, доки я не захочу почути її. Важливо 
розуміти, що сенс мови уному не буде розгаданий доти, 
доки я сам не поверну до нього погляду. «Сторінки мого 
дорожнього щоденника вже були заповнені — як це на-
зивається? — симпатичним чорнилом — перш ніж я ви-
рушив у свою дорогу. Я можу написати там, що завгодно, 
але Бог чекає від мене, щоб я роздивився написане Ним, 
щоб за Його письменами провів лінії своїх шляхів. Істина 
нашого життя народжується раніше життя самого, 
раніше того, коли наше я здатне назвати себе. По- 
трібно тільки, щоб розум не схибив, щоб серце виявилося 
на місці й міг сказати: ось я!, коли Слово Отця на мить 
просвітліє в нас, пройде поряд або удостоїть видимої 
присутності» (Свящ. В. Зеленський). 

По суті, не називаючи унома, видатний філософ 
світового рівня М. К. Мамардашвілі звертається до 
його опису у руслі своїх філософських роздумів. Він 
пише, що світові релігії, звернені до особистості та 
припускають наявність у самій людині начала та ко-
реня, який заданий у ній як певний внутрішній образ, 
чи голос. І досить чути цей голос і слідувати йому, опи-
нившись віч-на-віч зі світом, не чіпляючись ні за який 
зовнішній авторитет, жодну зовнішню опіку, користу-
ючись лише цим особистісним джерелом, щоб йти, і тоді 
в дорозі Бог допоможе. Він допоможе тільки тому, хто 
йде. Як говорив із цього приводу один із отців Церкви, 
у строгому сенсі нам не потрібна при цьому навіть така 
книга, як Біблія, якщо є це джерело, що означає, що, 
в принципі, в людину ніщо ззовні не входить, воно вже 
має бути всередині. У принципі, ззовні неможливі ні пе-
редача знання, ні управління, бо дії, що мають внутрішнє 
джерело, вони, як би розпрямляючись подібно до пру-
жини, зсередини кореспондують і узгоджуються, а не 
шляхом зовнішньої організації. І знаємо ми про це не з 
книг, не із зовнішньої норми; ця свідомість не управ-
ляється зовнішнім повчанням чи зовнішнім насиль- 
ством, приведенням до однієї думки. 

Тому він й казав, що нам не потрібна навіть така 
книга, як Біблія. Але оскільки людина слабка істота, 
то чисто прагматично, випадково вона все ж таки зму-
шена звертатися до її тексту. Хоча у строгому значенні 
слова, повторюю, текст цей як би не потрібен, ос- 
кільки він сам собою існує в людині у вигляді внутріш-
нього особистісного кореня чи джерела та орієнтиру». 
Цей внутрішній потенційний особистісний корінь, з 
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якого розвивається, розгортається життя людини, і є 
уномом людяності.  

Значення унома у господарській діяльності по пе-
ретворенню світу важко переоцінити на полі сучасного 
науково-філософського дискурсу, бо весь творчий гос-
подарський процес є його розгортанням-відтворенням. В 
уномі закладена онтологічна єдність людини і світу. Ця 
онтологічна єдність може бути пізнана не через раціо-
нальну свідомість, не через науку і теорію світу, як 
вона розумілася раціоналізмом і просвітництвом. Тому 
виникла досить свіжа ідея, що, можливо, зв'язок лю-
дини зі світом, злитість її зі світом лежить зовсім на 
інших рівнях, ніж передбачалося раніше. Уноміка як 
нова інтегральна наука про онтологічну специфіку 
роду людського — людяність відкриває нові горизонти 
дослідження природи людини та її світової життє- 
утверджуючої місії.  

З онтологічної єдності людини і світу, яка є реа-
лізацією, розгортанням потенціальності уному, випли-
вають і відкриваються такі глибинні рівні та структури 
свідомості, в яких людина має справу з неруйнованою 
єдністю суб'єктивного та об'єктивного, суб'єкта та  
об'єкта, думки та предмета. Тобто мова йде про те, 
що існує певне онтологічне лоно сенсу, яке, по праву, 
можна назвати материнським лоном будь-якої людини, 
де покоїться необхідна первинна єдність її зі світом. З 
уному, як материнського лона, людина зачинається, 
формується, стає, розгортається у процесі своєї госпо-
дарської життєдіяльності, ви-являючи свою людяність. 
Тому аналіз процесу розгортання уному свідчить про 
те, що «людина є зусиллям бути людиною», що у 
цьому зусиллі бути людиною розкривається сутність 
людини-особистості. І досить важливо розуміти, що 
мова йде не про якесь одиноке, точкове зусилля, а про 
постійно відтворюване зусилля, коли в кожний момент 
доводиться підтверджувати свою людяність.  

Занадто важливим аспектом дослідження розгор-
тання уному людяності зараз стало виявлення й осми-
слення воєнного сенсу життєдіяльності. Не розуміння 
уному людяності, небажання чи невміння його осмис-
лено і свідомо реалізовувати в процесі своєї життє- 
діяльності постає найбільшим гріхом перед Богом, Який 
посилає людині життя і лише Він має право його заби-
рати. Війна і вбивство іншої людини — це явне свід-
чення того, що людина ще не стала боголюдиною, а 
тому й «наступив час, коли всякий, хто вбиває вас, 
буде думати, що він тим служить Богу» (Ін, 16, 2). 
Проте якщо у ім’я Бога вбивають, то це свідчить, що 
Бог для вбивць стає ідолом. Цей міф завжди на руку 
загарбникам: він прикриває насилля, війну, вбивства. 
Вбивці забувають або ж ніколи і не задумувалися над 
тим, що людина — дар Божий, бо вона несе в собі образ 
Божий. І головне завдання людиномірного пізнання зво-
диться до того, «щоб представити будь-яку людину  
вдосконаленою у Христі Іісусі» (Кол. 1, 29). 

У цьому аспекті необхідно розкривати положення 
про благословення війни і освячення зброї для свідомого 
масового вбивства людей. Руська православна церква 
(РПЦ), яка перетворилася у соціальний інститут, який  
досить вправно владарює над душами вірян у форматі 
грошових відносин через встановлення тарифів за від- 
правлення церковних ритуалів і «добровільних» гро-
шових пожертвувань, замаскованим чином творить  
первинне насилля над духовністю людини. Друга більш 
маніпулятивна форма духовного насилля РПЦ через 
благословення війни стає насиллям в квадраті, бо тут 

об’єктивується, по-перше, можливість відкуплення грі-
хів за гроші, які правлять діями священнослужителів; 
по-друге, РПЦ свідомо цілеспрямовано відходить від 
заповідей Божих, головною з яких є «Не убій!», відхо-
дить від Бога, Божої Вісті й Божої благодаті. Божа 
Вість і Божа благодать висхідно задають боголюдяність 
як Божу іскру, що запалює життя і народження лю-
дини, розгортає особистісну потенційність, яка розви-
вається Святим Духом, духовною енергією, котра вну-
трішньо задана людині. Тому людина, як вказував  
М. Бердяєв, не детермінована природним світом, вона 
є проривом у ньому, а дух є божественним елементом, 
онтологічною засадою, яка є вираженням добуттєвої 
глибини реальності. Дух не лише божественний, він — 
боголюдяний, бого-світовий, здатний давати відповідь 
божеству. Тому й людина, як триіпостасне боже тво-
ріння має триіпостасну єдину — духовно-біо-соціальну 
природу, не піддається лише раціональному розу-
мінню тому, що дух є ірраціональним, позараціональ-
ним. Якщо природа приходить зовні, то дух йде з се-
редини людини, з уному людяності, з божої іскри твор-
чості живого нового.   

Війна відбувається й знаменує те, що людина не 
знає і не дотримується своєї духовної іпостасі. Ідеологія 
як інструмент формування відповідної поверхневої 
свідомості завжди є суспільною формою насилля-запе-
речення істинного духовного світу, істинних духовних 
цінностей і мотивів цілісної життєдіяльності. Історія 
останніх століть свідчить, що формування наукового 
бездуховного світського світогляду — гуманізму неми-
нуче породжувала антилюдяність, а війни ставали 
життєвбивчою розв’язкою світоглядних протилюдяних 
катаклізмів, які все накопичувалися й накопичува-
лися. Помутніння людської свідомості, коли ідея Бога 
перетворилася у безлюдяність, а людина почала себе 
величати свавільним творцем і відчувати майже все- 
держителем, бачити себе абсолютним владолюбцем, 
коли влада стала засліплювати все божественне і лю-
дяне, розв’язана нищівна антилюдяна війна cтала  
кульмінацією безбожного розлюднення, ситуацією  
реалізації крайньої форми панування рашистського 
суспільства над особистістю.  

По суті, в останні три десятиліття підтримка по-
літики бездуховного гуманізму обернулася повсюдним 
насадженням тупості бездумного виконавництва, ши-
роким розповсюдженням сірої посередності, ура-пат-
ріотизмом та ідеями вірнопідданства, де в керівництво 
просувалися люди «без ума, без почуттів, без честі», а 
грошовий мішок став ціничним мотивом устремлін-
ням до влади. Наймані чиновники різного рангу, яким 
довіряється влада, часто зникають й замінюються ін-
шими, бо вони самі по собі ніякої продуктивної лю-
дяної сили не представляють, їх не осяює ореол на-
родної законної влади; вони завжди мають статус 
лише виконавців указівок зверху. І головна біда сус- 
пільства, як писав колись поет: «беда стране, где раб 
и льстец одни приближены к престолу». Тому у такому 
рашистському суспільстві жорстко подавляється опо-
зиція й незалежність. Свобода-відповідальність не 
властива такому суспільному управлінню на усіх його 
рівнях. Тому зараз в словесну повсякденність все  
більше впроваджується слово «індивід», а не особис-
тість. Звичайно тих, хто підтримує війну, радіє вбив- 
ствам людей, не можна вважати особистостями, а ско-
ріше — нелюдями, хоча й з людськими обличчями  
(вірніше — хижими бездумними мордами). 
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192 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

Виникли актуальні й дуже болючі питання: чи 
може дух і в ім’я духу діяти силою й насиллям? Чи є в 
людині-загарбнику божественне начало, яке сильніше 
за усі насилля, що відбуваються під час війни? Куди 
поділася Божа правда в управлінні людьми-варва-
рами?  Чому сила духу, сила любові, сила моральності 
й со-Вісті перестали перемагати зло і бездуховність? 
Видно панування сучасних бездуховних дикарів, які 
підкоряються владі насилля, не вірять в божественну 
силу істини, сприяють глибинному розриву бого-людя-
них звязків, насадженню збоченої свідомості, — це яв-
ний прояв і сучасна межа божого покарання. Війна ві-
дбувається заради очищення світу, заради розуміння й 
опанування принципу людяності, який висхідно за-
кладений в уном людини. Він є тим безмежним таєм-
ничим потенціалом господарюючої особистості, який 
має реалізовуватися в перемозі добра, в оптимістичній 

відбудові всього зруйнованого війною, відкриттям ши-
рокої дороги для творення людяного майбутнього. Це 
стає можливим завдяки кардинальній зміні свідомості 
людей, коли божественні духовно-людяні цінності ста-
нуть визнаватися головним дороговказом для нашої пе-
ремоги у цій загарбницькій війні, коли майже увесь 
світ уже усвідомив необхідність об’єднання зусиль для 
захисту свободи і повільно, але з усвідомленням необ-
хідності підвищувати рівень своєї відповідальності за 
людяне майбутнє. Ця війна стала початком усвідом-
лення нагальної потреби виходу з нинішньої глобаль-
ної кризи на нових принципах людиномірного світоба-
чення, коли особистість не подавляється державою і 
суспільством, а розуміється як базовий свободо-відпові-
дальний творчий господарюючий суб’єкт істинного  
божественного і людяного світу. 
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КОМПОЗИЦІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

Українська влада має покладатися  
на власну науку і змінити своє зневажливе ставлення  

до національного економічного мислення. 
Володимир Кирилович Черняк,  

д.е.н., професор, народний депутат  
III-IV скликання Верховної Ради України 

Вступ. В ринковій економіці, побудованій на ба-
гатоукладності відносин власності, як і в плановій еко-
номіці, де переважає загальнодержавна форма влас- 
ності на засоби виробництва і природні ресурси, го- 
ловна задача композиційного планування полягає в 
попередньому комплексному аналізі та прогнозно-
планових розрахунках стану досягнення інтересів і ці-
лей розвитку суб’єктів та органів управління єдиної 
соціально-економічної системи.  

Але, якщо у плановій економіці процеси і про- 
цедури композиційного планування базувались на ви-
знанні властивостей цілісності, самоорганізації і стій-
кості тільки для галузей народного господарства і про-
мисловості, то в умовах ринкової економіки ці влас-
тивості вже притаманні таким суб’єктам національної 
економіки, як її сектори і кластери, регіони і громади, 
корпорації та фінансово-промислові групи та інші 
складові. При цьому самоорганізація суб’єкта націо-
нальної економіки розглядається як засіб, з одного 
боку, досягнення його цілісності, а, з іншого — забез-
печення його стійкості. 

Методологія композиційного планування, яке 
має системний характер, визначає принципи ком- 
позиції (агрегації або інтеграції) та декомпозиції  
(дезагрегації або диференціації) інтересів та цілей  
розвитку суб’єктів національної економіки, як частин 
цілого, а також методи досягнення їх узгодженості  
і збалансованості по ієрархії і за часом за відповідним 
критерієм діяльності і оптимізації. 

Застосування процесів і процедур, методології  
і методів композиційного планування соціально-еко-
номічного розвитку одночасно на усіх рівнях державо-
творення республіки забезпечить розгляд суб’єктів на-
ціональної економіки як його органічних частин. 

Роль Центру композиційного планування в суве-
ренній державі доцільно визначити на основі поло-
жень, обґрунтованих вченими Центрального еконо-
міко-математичного інституту (ЦЕМІ) Академії наук 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) 
ще на початку 70-х років минулого ХХ століття: 
"Центр, или верхний уровень системы, выражающий 
эмерджентные интересы системы как целостности, 
играет в композиционном планировании двоякую роль: с 
одной стороны, он выступает как элемент системы и 
участвует в процессе согласования интересов, с другой — 

он же выполняет функции координатора, вырабатывая 
значения общехозяйственных управляющих переменных" 
[1, с. 199-201]. 

Виходячи з стисло викладених положень систем-
ної методології, процедури композиційного плану-
вання соціально-економічного розвитку можуть здій-
снюватись в режимі реального часу і включати про-
цеси: по-перше, виконання попереднього комплекс-
ного аналізу соціально-економічного розвитку, з ви-
явленням позитивних і негативних наслідків; по-друге, 
розробки проєктів нових планових рішень; по-третє, 
організації їх доведення і моніторингу виконання; по-
четверте, контролю і корегувань реалізації основних і 
додаткових заходів досягнення запланованих рішень. 

Механізми післявоєнної розбудови національної 
економіки повинні виходити із необхідності укріплення її 
державності шляхом уточнення стратегічних напрямів 
соціально-економічного розвитку і тактичних важелів 
державного регулювання з використанням прямих і зво-
ротних зв’язків по ієрархії державотворення.  

Згідно Конституції України, побудова нової еконо-
міки оновленої держави повинна бути зорієнтована на 
посилення доцентровості планових рішень суб’єктів різ-
них рівнів системи в ході цілеспрямованого впровад-
ження єдиної державної соціально-економічної політики. 

Наразі, передбачається поширення застосування 
програмно-цільових і проєктних методів обґрунту-
вання нових планових рішень з одночасним уточнен-
ням стратегічних цілей, які не були досягнуті протягом 
останніх 7-10 років з коригуванням їх бюджетування 
на найближчу середньострокову перспективу в 3-5 ро-
ків. 

Самая главная задача, стоящая перед  
человечеством сегодня,- комплексное использование 
всех уже имеющихся достижений науки и техники  

для решения глобальных проблем, вызванных  
антигуманностью товарно-денежных методов  

распределения ресурсов на планете. 
Жак Фреско,  

американский производственный инженер, 
промышленный дизайнер и футуролог (1916-2017) 

Актуальність теми, постановка проблеми і мета до-
слідження. В серпні 2020 року Міністерство розвитку 
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економіки, торгівлі та сільського господарства Укра- 
їни актуалізувало Стратегічний план своєї діяльності 
на 2020-2024 роки (затверджено Міністром Ігорем  
Петрашко з погодженням Державним секретарем Міні-
стерства Костянтином Мар'євич). Мета діяльності  
Міністерства була представлена як місія соціально-
адекватного менеджменту стосовно забезпечення стій-
кого економічного зростання, створення робочих 
місць та підвищення стандартів і якості життя насе-
лення. 

В Стратегічному плані діяльності Мінекономіки 
були визначені 2 стратегічні цілі Міністерства [2]: 

- перша ціль — створення сприятливого для біз-
несу інвестиційного середовища, яка включала 8 клю-
чових завдань; 

- друга ціль — створення умов для підвищення  
технологічності економіки з 4-ма ключовими завдан-
нями. 

Виходячи з теми, предмету і об’єкту аналітичного 
дослідження, найбільш цікавими і корисними є 8-ме 
завдання першої цілі "Розбудова сучасної системи стра-
тегічного планування і прогнозування розвитку еконо-
міки" та 1-е завдання другої цілі "Підвищення ефектив-
ності виробництва на засадах сталого розвитку та роз- 
витку високотехнологічних конкурентних виробництв". 

В інформаційно-аналітичних матеріалах Страте-
гічного плану діяльності Мінекономіки на 2020-
2024 рр. є повідомлення щодо направлення 
31.12.2020 р. проєкту Закону України "Про державне 
стратегічне планування" до Верховної Ради України 
для розгляду, обговорення і прийняття. Але цей Закон 
залишився загадковою казковою мрією у віртуальному 
просторі ще з початку 2000-х років ХХІ ст. 

Порівняльний аналіз аналогічних законопроєктів 
2011 і 2017 рр. був здійснений фахівцями Інституту фі-
зичної економіки ім. С. А. Подолинського, результати 
якого представлені в публікації [3].  

З'ясувалось, що в законопроєкті 2017 р. начебто 
випадково, а можливо й був умисно скасований прин-
цип дотримання загальнодержавних цілей при роз- 
робці документів державного стратегічного плану-
вання згідно законопроєкту 2011 р. Тобто, ігнорува-
лась суспільна потреба забезпечення реалізації єдиної 
для всіх суб’єктів загальнодержавної соціально-еконо-
мічної політики, що не відповідали положенням Кон-
ституції України (1996 р.), насамперед тим, які мають 
статус прямої (безумовної) дії.  

Процеси і процедури обґрунтування планових рі-
шень та механізми виконання завдань досягнення 
стратегічних цілей не були зорієнтовані на викорис-
тання методологічних положень системного (компо-
зиційного) планування стосовно досягнення узгодже-
ності цілей соціально-економічного розвитку держави 
та її суб’єктів як єдиного цілого. 

В Стратегічному плані діяльності Мінекономіки 
на 2020-2024 рр. були передбачені механізми вико-
нання тільки тих завдань, реалізація яких забезпечува-
лась фінансуванням з державного бюджету. В досяг-
ненні першої і другої стратегічних цілей не була ви-
значена роль місцевих бюджетів, питома вага яких у 
Зведеному бюджеті держави повинна була складати 
вже 65% у 2020 р. (згідно Стратегії сталого розвитку 
"Україна-2020", яка була затверджена Президентом Ук-
раїни П. Порошенком в січні 2015 р.).  

Виходячи з положень композиційного плану-
вання, в Стратегічному плані діяльності Мінеконо-
міки на 2020-2024 рр. не було передбачено:  

- по-перше, подальший розвиток системи 25-ти 
показників узгодження діяльності центральних і міс- 

цевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування щодо соціально-економічного роз- 
витку регіонів, передбачених Державною стратегією 
регіонального розвитку на період до 2015 року (за-
тверджена постановою Уряду від 21.07.2006 р. № 1001);  

- по-друге, використання позитивного досвіду  
укладання Угод між Урядом і Обласними радами До-
нецької, Львівської, Волинської, Вінницької, Івано-
Франківської та Херсонської областей стосовно спіль-
ної розробки і виконання планових рішень соціально-
економічного розвитку держави і регіонів як єдиного 
цілого. 

Заслужений економіст України, екс-заступник 
міністра Міністерства регіонального розвитку і будів-
ництва, екс-перший заступник міністра Міністерства 
економіки України, д.е.н. Романюк Сергій Андрійович 
підставами запровадження Угод щодо регіонального 
розвитку вважав наступні передумови [4, с. 244-245]:  

- розробку Державної та регіональних стратегій 
розвитку на довготривалий період; 

- введення обов’язкової координації діяльності 
центральних та місцевих органів виконавчої влади з 
визначення та здійснення заходів з розвитку території; 

- визначення партнерських стосунків з цих про-
блем органами місцевого самоврядування із запрова-
дженням процедур узгодження у програмуванні та  
реалізації політики розвитку. Таким чином, заклада-
лись основи багаторівневого управління, коли запро- 
ваджується субсидіарність визначення завдань з пробле-
матики розвитку; 

- забезпечення публічності усього процесу, пов’я-
заного з угодами; 

- визначення спільного фінансування, а відпо-
відно, і передбачення у бюджетному процесі коштів на 
реалізацію угод, та зобов’язання сторін, які піддаються 
моніторингу громадськістю. 

С. А. Романюк у своїй монографії "Розвиток ре-
гіонів у відкритій економіці: теорія, політика, прак-
тика" розкрив сутність, зміст і порядок укладання Угод 
між Урядом і Обласними радами як інструменту реа-
лізації Закону України "Про стимулювання регіональ-
ного розвитку" (прийнятий 8 вересня 2005 р. № 2850-
IV, введений в дію 01.01.2006 р., втратив  чинність у 
2022 р.). Але, згідно скасованого закону, Уряд та Ор-
гани місцевого самоврядування (ОМС) спільно визна-
чали проблеми і завдання розвитку регіонів та заходи 
з виконання цих завдань, щорічне планування і фінан-
сування Угод як з державного, так і місцевого бюдже-
тів, процедури підготовки Угод, координацію яких 
здійснювали ЦОВВ з питань соціально-економічної 
політики і з залученням наукових і громадських орга-
нізацій. Угоди мали державну реєстрацію, офіційне 
опублікування в газеті "Урядовий кур’єр" та моніто-
ринг їх виконання.  

На основі концептуального коригування Страте-
гічного плану діяльності Міністерства на 2020-2024 рр. 
був підготовлений аналогічний план на 2022-2024 рр. 
(затверджено 12.11.2021 р. Першим віцепрем'єр-мі- 
ністром України, Міністром економіки України Юлією 
Свіріденко з погодженням в.о. Державного секретаря 
Мінекономіки України Оленою Бояркіною). 

В Стратегічному плані діяльності Мінекономіки 
України на 2022-2024 рр. також були визначені 2 стра-
тегічні цілі Міністерства [5]: 

- перша ціль — трансформація моделі економіч-
ного розвитку в напрямку високотехнологічної сталої 
економіки, яка включала 3 ключові завдання; 

- друга ціль — створення сприятливого для біз-
несу інституційного середовища з 7 ключовими за-
вданнями. 



СТОЛЯРОВ В. Ф. 

  2022/№1  195 

Виходячи з теми, предмету і об’єкту аналітичного 
дослідження, найбільш цікавими і корисними є 2-е  
і 7-ме завдання другої цілі: "Ефективне управління дер-
жавною власністю" і ""Розбудова сучасної системи стра-
тегічного планування і прогнозування розвитку еконо-
міки". 

У Вступі Стратегічного плану діяльності Мінеко-
номіки України на 2022-2024 рр. зазначено, що "аналіз 
виконання плану у попередні роки засвідчив недоста-
тню ефективність у досягненні визначених стратегічних 
цілей.  

Наявне відставання потребувало акселерації до- 
сягнення цілей, для чого було сформовано ціль щодо 
трансформації моделі економічного розвитку в напрямку 
високотехнологічної сталої економіки, сфокусовано на 
досягненні нової цілі наявні механізми державного уп-
равління та сформовано нові" [5].  

Крім того, зважаючи на недостатню інтенсивність 
досягнення цілей у попередньому періоді, складну 
економічну ситуацію в країні, а також результати про-
веденої оцінки прогресу у досягненні встановлених 
раніше цільових індикаторів (що вимірюють процес 
досягнення Цілей Сталого Розвитку (ЦСР) на 2016-
2030 рр.), проведено коригування окремих індикаторів в 
досягненні цілей Стратегічного плану. Зокрема: 

- за 8-ю індикаторами, за якими мала місце нега-
тивна динаміка з фактичним відставанням на п'ять ро-
ків, визначені ЦСР цільові орієнтири 2020 р. зафіксо-
вано, тобто перенесено, вже на 2024 р. (ЦСР 8.1.2; 
8.1.3; 8.1.4; 8.3.1; 8.6.3; 9.5.1; 9.5.2; 17.1.2); 

- за 3-ма індикаторами прогресу досягнення ці-
льових меж орієнтирів є цілком реалістичним (ЦСР 
8.6.1; 8.6.2; 17.3.1), тому вони збережені без змін. 

Але чому цілі і ключові завдання Стратегічних 
планів діяльності Мінекономіки України на 2020-
2024 рр. і на 2022-2024 рр. не спрямовані на організа-
цію і мобілізацію виконання національних завдань 
першочергових ЦСР на період до 2030 року (с цільо-
вими значеннями на 2015, 2020, 2025 і 2030 роки)?:  

- Ціль 1. Подолання бідності (3 завдання, 5 ін-
дикаторів); 

- Ціль 2. Подолання голоду, розвиток сільсь-
кого господарства (2 завдання, 4 індикатори); 

- Ціль 3. Міцне здоров'я і благополуччя (8 за-
вдань, 15 індикаторів); 

- Ціль 4. Якісна освіта (3 завдання, 5 індикато-
рів). 

У зв'язку з цим абсолютно доцільним є, по ана-
логії з Планом заходів з реалізації Державних стратегій 
регіонального розвитку на період до 2020 року і на 
2021-2027 рр., необхідність переформувати Стратегічні 
плани діяльності Мінекономіки України на Плани за-
ходів з організаційно-мобілізаційної діяльності на до-
сягнення національних завдань ЦСР на відповідні  
терміни: до 2020, 2025 і 2030 рр.  

Тобто, має місце наявна потреба розробки і прий-
няття Планового Кодексу України, в якому необхідно 
регламентувати за часом і змістом етапи підготовки  
і прийняття Послань Президента України до НаРОДу  
і Верховної Ради, Планів роботи Верховної Ради Укра-
їни, Кабінету Міністрів України і Центральних органів 
виконавчої влади (ЦОВВ) соціально-економічної сфери 
та ін. Фахівці Інституту фізичної економіки ім. С. А. По-
долинського на протязі останніх 10 років пропонували 
розробку Планового Кодексу України [6, с. 35]. 

Але, рекомендації і пропозиції вчених і фахівців 
вітчизняної економічної науки (навіть прикладного 
характеру) залишаються поза увагою керівництва дер-
жави, народних депутатів та українського чинов- 

ництва. Головна причина полягає у матеріальному 
стимулюванні чиновництва за рахунок фінансових  
коштів технічної допомоги заморських донорів.  

Впровадження вітчизняних ініціативних розро-
бок не входить до планів заморських "наглядачів" — 
бенефіціарів української кризи. Плановий Кодекс Ук-
раїни повинен базуватися на Законі України "Про дер-
жавне стратегічне планування", а його розробка — на 
еталонній матриці системного аналізу і проєктування 
складових принципово нового державотворення. 

Термінова необхідність прийняття Планового 
Кодексу України обумовлена порушенням строків  
розробки, прийняття і доведення до виконавців дер-
жавних планових рішень: Стратегічний план діяльно-
сті Мінекономіки на 2020-2022 рр. був прийнятий в 
серпні 2020 р. (на 8-й місяць після початку його реа-
лізації), а на 2022-2024 рр. — в листопаді 2021 р. (за  
45 днів, як це відбувалось в практиці планової еконо-
міки).  

У Вступі Стратегічного плану діяльності Мінеко-
номіки України на 2022-2024 рр. констатовано, що 
план: 

- відповідає процесу стратегічного планування, вра-
ховує функціональні повноваження Міністерства та за-
безпечує передбачуваність, збалансованість, прозорість 
його бюджетування на середньострокову перспективу;  

- зорієнтований на досягнення національних за-
вдань Цілей Сталого Розвитку України на період до 2030 
року, як це передбачено Указом Президента України від 
30.09.2019 р. № 722/2019 "Про цілі сталого розвитку 
України на період до 2030 року" (але це відповідає дій-
сності тільки по окремим ЦСР). 

Тобто, "акселерація" досягнення стратегічних ці-
лей і проведене коригування окремих індикаторів їх 
досягнення відповідають деяким методологічним і ме-
тодичним положенням системного планування, але 
тільки на національному рівні (на рівні Центру, без 
врахування інтересів і цілей розвитку регіонів, без їх ди-
ференціації та інтеграції по адміністративним облас-
тям). 

В інформаційно-аналітичних матеріалах Страте-
гічного плану діяльності Мінекономіки України на 
2022-2024 рр. повідомлено, що новий законопроєкт 
"Про державне прогнозування і стратегічне плану-
вання економічного і соціального розвитку" був на-
правлений Уряду 28.02.2022 р. Підставою розробки 
проєкту цього закону було 2-ге завдання другої цілі 
Стратегічного плану Мінекономіки України на 2022-
2024 рр. — Стратегія реформування системи управ-
ління державними фінансами на 2022-2025 рр. (схва-
лено розпорядженням Уряду від 29.12.2021 р. № 1805-р). 

В Стратегії реформування системи управління 
державними фінансами на 2022-2025 рр. визначені 
проблеми, які обумовлені відсутністю Закону України 
"Про державне стратегічне планування". Найактуаль-
нішими серед них були визначені наступні:  

- відсутність цілісної системи стратегічного пла-
нування, слабий зв'язок між стратегічним плануван-
ням, бюджетним плануванням і плануванням держав-
них інвестицій; 

- відсутність повноцінного впровадження серед-
ньострокового бюджетного планування; 

- відсутність чіткого розподілу повноважень між 
органами виконавчої влади та органами місцевого са-
моврядування;  

- недостатня прозорість та підзвітність щодо ви-
користання коштів місцевих бюджетів; 

- обмежена кадрова спроможність щодо реаліза-
ції реформи на центральному та місцевому рівні. 
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Наведені проблеми поглиблюють актуальність 
аналітичного дослідження за темою статті, яка обрана 
на підставі переосмислення автором власного досвіду 
впровадження в плановій економіці процесів і про- 
цедур, методологічних положень і методів компози-
ційного планування, а також власного досвіду роз- 
робки методичного забезпечення композиційного мо-
ніторингу регіонального людського розвитку в умовах 
ринкової економіки [7; 8]. 

Результатом впровадження ідеології економіч-
ного лібералізму шляхом застосування англосаксонсь-
кої моделі ринкової економіки відкритого типу (тобто, 
при мінімальному втручанні держави в соціально-еко-
номічний розвиток) стали антиконституційні зміни в 
базисі і надбудові українського суспільства (у порів-
нянні з плановою моделлю державотворення незалеж-
ної, суверенної і соборної України).  

Роздержавлення власності українського народу на 
засоби виробництва, землю, її надра (а незабаром і на 
атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси) 
призвело до виникнення класової структури багатих  
і бідних, найбагатших олігархів і феодалів та надто бід-
ного простонароддя (як електорату минулих і майбутніх 
виборів) в економічних відносинах базису і надбудови, 
яка повинна була б відображати соціально-духовні від-
носини. 

Але фундаментом українського суспільства були, 
є і будуть етнічні і етичні цінності, історичні та мо- 
рально-духовні традиції. В умовах сьогодення набуло 
інтернаціонального характеру ирислів’я сербського 
народу: "На войне политики дают боеприпасы, бо- 
гатые дают еду, а бедные дают своих детей! Когда 
война закончится, политики пожимают друг другу 
руки! Богатые поднимают цены на продовольствие, а 
бедные ищут могилы своїх детей…". Одкровенням 
сприймаються також слова яскравого представника 
європейського абсолютизму короля Прусії Фрідріха 
Великого (1712-1786 рр.): "Если бы мои солдаты на-
чали думать, никто из них не остался бы в строю…" 
[9]. 

Державність України — це устрій усього матеріаль-
ного і духовного буття українського народу, як компле-
ксу тих інститутів економіки, політики, культури, релігії, 
міфології та ін., що діють на усій території, населеній 
національним колективом. Інституалізація складових 

цього комплексу в органічну цілість призвана забезпечу-
вати його стійкий еволюційний розвиток у сучасному 
сьогоденні та майбутньому бутті.  

Тобто, державність України є своєрідним фунда-
ментом, корінням і вінцем незалежності, суверенності 
і соборності держави, а державотворення — це комп- 
лексні процеси утворення і розвитку держави як єди-
ної соціально-економічної системи багатоукладних 
форм власності. 

Принципово нове державотворення в Україні як не-
залежної, суверенної і соборної держави — це досягнення 
гармонії державного, національного і територіального су-
веренітету з сувереном живої людини на основі зміни па-
радигми взаємодії базису і надбудови з матеріального 
збагачення на парадигму духовного розвитку і мораль-
ного розквіту українського суспільства. Відомий фран-
цузький мікробіолог і хімік Луі Пастер (1822-1895 рр.) 
наполягав на важливості ролі науки в гармонійному 
розвитку суспільства: "На той ступени развития, кото-
рой мы достигли и которая обозначается именем "но-
вейшей цивилизации", развитие наук, быть может, 
ещё более необходимо для нравственного благососто-
яния народа, чем для его материального процветания" 
[10]. 

Тому, науковою проблемою композиційного пла-
нування соціально-економічного розвитку на різних 
рівнях державотворення незалежної, суверенної і со-
борної України доцільно вважати обґрунтування на 
основі національної системи цінностей повноважень 
(прав і відповідальності) Центру і суб'єктів господарю-
вання в соціально-економічному розвитку українсь-
кого народу на основі еталонної матриці системного 
аналізу і проєктування Центром і суб’єктами складо-
вих принципово нового державотворення як єдиного 
органічного цілого (див. таблицю). 

Виходячи з актуальності теми і стислого визна-
чення проблеми аналітичного дослідження, його ме-
тою стало обґрунтування вихідних умов і структурно-
логічної схеми композиційного планування соціально-
економічного розвитку українського народу шляхом 
авторського узагальнення  досвіду його використання 
в плановій економіці та досвіду використання розроб-
леного методичного забезпечення композиційного мо-
ніторингу регіонального людського розвитку в умовах 
ринкової економіки. 

 
Таблиця  

Еталонна матриця системного аналізу і проєктування складових принципово нового державотворення 
№ з/п Принципи державотворення Ознаки стратегування 

1 2 3
1 Мудрості природи 1.1. Матриця природи

1.2. Мистецтво життя 
1.3. Розвиток екоспільнот 

2 Справедливості 2.1. Правдивість
2.2. Суверенність 
2.3. Соборність

3 Системності 3.1. Цілісність
3.2. Самоорганізація 
3.3. Стійкість

4 Цінності 4.1. Цивілізаційно-родові
4.2. Духовно-моральні традиції 
4.3. Спадкоємність поколінь 

5 Цілеспрямованості 5.1. Глобальна
5.2. Національна 
5.3. Регіональна

6 Пріоритетності 6.1. Людські
6.2. Ресурсні 
6.3. Технологічні
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Закінчення таблиці 
1 2 3
7 Політичності 7.1. Виживання

7.2. Безпека 
7.3. Відтворення

8 Актуалізації 8.1. Державність
8.2. Стратегічність 
8.3. Тактичність

9 Проблемності 9.1. Фундаментальність
9.2. Практичність 
9.3. Взаємодія 

10 Плановості 10.1. Розвиток
10.2. Прогнозованість 
10.3. Регулювання

11 Метрологічності 11.1. Економічність
11.2. Соціальність 
1.3.Екологічність

12 Єдності 12.1. Доцентрованість
12.2. Органічність 
12.3. Узгодженість 

13 Реформування 13.1. Освіта і наука
13.2. Охорона здоров'я 
13.3. Соціальний захист

14 Організаційності 14.1. Ієрархічність
14.2. Автономність 
14.3. Гармонізація

15 Відповідальності 15.1. Цивілізаційна
15.2. Соціальна 
15.3. Кримінальна 

Використання досвіду впровадження методів ком-
позиції і декомпозиції планової економіки та методич-
ного забезпечення композиційного моніторингу людсь-
кого розвитку в ринковій економіці в післявоєнному від-
новленні України повинно бути спрямоване на форму-
вання нового механізму державотворення.  

Цей механізм призваний забезпечити збереження 
різноманітних індивідуальних особливостей населення 
кожного регіону та його моральних засад: духовності й 
освіченості, історичної спадщини і територіальної єд- 
ності, звичаїв і традицій, культури і світогляду, мирного 
менталітету, а також взаємозумовленого емерджентного 
розвитку регіонів країни як єдиного національного ці-
лого. 

Обґрунтований фахівцями Інституту фізичної 
економіки ім. С. А. Подолинського принцип духовно-
сті формування комплексного стратегічного плану со-
ціально-економічного розвитку України за своїм зміс-
том включає: моральні цінності, звичаї та традиції  
етносу, які сконцентровані в релігійних навчаннях, 
проповідях і практиках та художніх образах мистецтва. 
Зміцнення духовності має передбачатися при плану-
ванні освіти і науки, ідейно-виховної та патріотичної 
роботи [3, с. 275].  

Наука в странах, не дружественных США,  
рассматривается как стратегическая  

опасность для США. 
Генри Киссинджер, 

Государственный секретарь США (1973—1977),  
Лауреат Нобелевской премии мира (1973). 

Ретроспективний аналіз наукової практики компо-
зиційного планування вугільної промисловості. На по- 
чатку 70-х років минулого ХХ ст. у вугільній промис-
ловості СРСР створювались Автоматизовані системи 
управління: вугледобувними підприємствами (АСУП); 
об'єднаннями вугледобувних і вуглепереробних під- 

приємств (АСУВО);  галуззю республіки на рівні рес-
публіканського міністерства (ГАСУ-р); галуззю країни 
на рівні союзного міністерства (ГАСУ-вугілля).  

Проєктувалась і здійснювалась взаємодія ГАСУ-р 
не тільки з ГАСУ-вугілля, а також і з Автоматизова-
ною системою планових розрахунків Держплану Ук-
раїни (АСПР, підсистема "Паливо"), яка успішно  
функціонувала спільно з АСПР Держплану СРСР (пі-
дсистема "Вугілля"). 

Витрати на створення АСУ різних рівнів вугільної 
промисловості складали до 1% собівартості вугілля, а 
на утримання об’єктів соціально-побутової інфраструк-
тури населення шахтарських міст і поселень — до 5%. 

Організаційно-економічну постановку, алгорит-
мізацію і програмування задач планування вугільного 
виробництва в підсистемі "Поточне та перспективне 
планування" АСУ різних рівнів в республіці здійсню-
вали різні Вищі навчальні заклади і Науково-дослідні 
заклади: для АСУП — Харківський інженерно-еконо-
мічний інститут у співпраці з ВУЗами Донецька і Лу-
ганська; для АСУВО — Інститут економіки промисло-
вості АН України і Донецький вугільний інститут; для 
ГАСУ-р — Головний обчислювальний центр Мінвуг-
лепрому України.  

В 1971-1972 рр. в місті Червонопартизанськ Лу- 
ганської області (Схід Українського Донбасу) десяти-
річна зразкова Кущова машинообрахункова станція 
тресту "Свєрдловвугілля" була перетворена на Інфор-
маційно-обчислювальний центр комбінату "Свєрдло-
вантрацит".  

Перепідготовлений кадровий потенціал станції 
був доповнений відповідними фахівцями з Харкова  
і Донецька, а матеріальна база станції — комплексом 
2-х обчислювальних машин серії ЕОМ ЄС-1020 з бу-
ферними пристроями телетайпного зв’язку з економіч-
ними службами комбінату, розташованого в м.Сверд-
ловськ, і міською базою матеріально-технічного забез-
печення виробничої діяльності шахт комбінату в ре-
жимі реального часу. 
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198 ВІСНИК ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ 

У 1972 р. була введена в експлуатацію перша 
черга АСУ комбінату у складі підсистем "Поточне і  
перспективне планування вугледобувного і вуглепере-
робного виробництва", "Матеріально-технічного за-
безпечення вугледобувних і вуглепереробних підпри-
ємств", "Економічний аналіз і бухгалтерський облік", 
"Розрахунки по заробітній платні шахтарям і по по- 
ставкам вугілля споживачам", "Постачання порожніх 
залізничних вагонів на шахти та збагачувальні фаб-
рики з подальшим формуванням маршрутів за мар-
ками та сортами вугілля для постачання споживачам" 
("Донбасс порожняк не гонит!") та інші. 

В умовах дії АСУ комбінату "Свєрдловантрацит", 
шахти якого видобували чверть антрацитів в респуб-
ліці, своєчасно здійснювались нарахування і виплати 
заробітної плати та отримання коштів за відвантажену 
споживачам вугільну продукцію. 

В режимі реального часу планової економіки 
здійснювався аналіз виробничих потужностей шахт  
і фабрик по технологічним процесам та моделювання 
собівартості вугільної продукції по матеріально-тех- 
нічним і соціально-економічним факторам з наданням 
відповідних рекомендацій. 

Завдячуючи експлуатації АСУ комбінату "Свєрд-
ловантрацит", відбувався стійкий виробничий і соціа-
льний розвиток шахтарських колективів, селищ і по-
селень міського типу Свердловського району Лугансь-
кої області. В умовах переходу до моделі ринкової еко-
номіки відбулася соціальна деградація і депопуляція 
населення району. 

Маючи самий високий організаційно-технічний 
рівень вугільного виробництва в галузі республіки, 
комбінат "Свєрдловантрацит", завдячуючи подаль-
шому розвитку АСУ, з 1975 р. першим в республіці 
створив систему орендного використання шахтами 
гірничого обладнання. В десятій п’ятирічці (1976-
1980 рр.) цей досвід застосували виробничі об'єднання 
"Карагандавугілля" та "Торезантрацит" при викорис-
тання механізованих крипів, а в одинадцятій п’яти-
річці (1981-1985 рр.) він був розповсюджений в виро-
бничих об'єднаннях "Ворошиловградвугілля", "Добро-
пол'євугілля", "Воркутавугілля", "Челябинськвугілля".  

На початку 70-х років ХХ ст. пророблялись два 
підходи до розробки оптимального галузевого плану 
вугільної промисловості: 

1) перший підхід передбачав оптимізацію шахтова-
ріантів проєкту галузевого плану спочатку на рівні ву-
гільних комбінатів, а потім — на рівні міністерства (на-
уковий керівник:  д.т.н., Пяткін Олександр Михайло-
вич — заступник директора Голов НДІ ОЦ Держплану 
України); 

2) другий підхід передбачав оптимізацію шахто- 
варіантів галузевого плану вугільного виробництва 
безпосередньо на рівні республіки (науковий керів-
ник: д.т.н., Матвеєв Михайло Тимофійович — дирек-
тор Голов НДІ ОЦ Держплану України). 

В контексті використання системного аналізу  
і проєктування ГАСУ-р автор статті обґрунтував тре-
тій, структурно-відтворювальний підхід до розробки 
оптимального галузевого плану вугільного вироб- 
ництва в республіці. Цей підхід базувався на визна-
ченні об’єктивних повноважень суб’єктів господарю-
вання і органів управління в системному плануванні 
розвитку вугільного виробництва, з одного боку, в 
структурі показників оцінки їх діяльності, а з іншого 
боку — в структурі відтворювальних процесів шахтного 
фонду суб’єктів і галузі в цілому. 

Розглядаючи методи композиції і декомпозиції 
проєктних планових рішень, цей підхід передбачав 

включення шахтоваріантів в галузевий план наступ-
ним чином: ті з них, що не приводили до збільшення 
середньорічної (для річного плану) та середньостро- 
кової (5-ти річного плану) виробничої потужності від-
повідної сукупності вугледобувних і вуглепереробних 
підприємств та не передбачали виділення додаткових 
фінансових ресурсів на підтримку діючих виробничих 
потужностей і капітальних інвестицій на їх нарощу-
вання (до 30%), включались в проєкт плану вугільного 
комбінату. На наступному етапі решта шахтоваріантів 
в межах басейних покладів вугілля комбінату включа-
лись в проєкт галузевого плану на рівні республікан-
ського міністерства.   

Тобто, виникала ієрархія шахтоваріантів галузе-
вого вуглевидобутку та вуглепереробки в залежності 
від повноважень шахт, вугільних комбінатів і міністер-
ства в підтримці і розвитку вугільного виробництва, 
виходячи з динаміки середньострокового балансу  
шахтного фонду відповідного масштабу господарю-
вання між зменшенням та збільшенням його виробни-
чого потенціалу. 

У червні 1972 р. новий підхід автора статті до  
розробки галузевого плану вугільної промисловості в 
умовах дії АСУ різних рівнів був розглянутий і обго-
ворений на спеціальному засіданні Колегії Мінвугле-
прому України (м. Донецьк) за участі республікансь-
кого і союзного міністрів — Худосовцева Миколи Ми-
хайловича і Братченка Бориса Федоровича. Доповідь 
автора статті отримала схвалення і настанови подаль-
шого наукового обґрунтування повноважень суб’єктів 
галузі і органів союзного і республіканського управ-
ління в функціонуванні і розвитку вугільної вироб- 
ництва відповідних масштабів господарювання.  

Особливої уваги в майбутніх дослідженнях реко- 
мендувалось приділити визначенню: 

- сутності, змісту і джерелам формування власних 
фінансових і інвестиційних  ресурсів кожного суб’єкта 
галузі та республіканського і союзного міністерств, як 
Центрів державотворення; 

- підстав проведення гірничопідготовчих робіт на 
шахтах (насамперед, очисних вибоїв) за рахунок собі- 
вартості вугілля і капітальних інвестицій; 

- методам забезпечення об'єктивно обумовленої 
економічної рівноваги роздрібних і оптових цін на вугілля 
при формуванні плану накопичень (прибутку) на рівні  
вугільних комбінатів, а не на рівні республіканського мі-
ністерства. 

В умовах дії АСУ різних рівнів досягнення уз- 
годженості шахтоваріантів галузевого плану та їх зба-
лансованості з фінансовими і інвестиційними ресур-
сами на підтримку і нарощування виробничих потуж-
ностей здійснювалось з використанням методів ком-
позиції (агрегації або інтеграції) та декомпозиції (де-
загрегації або диференціації) відповідних показників і 
нормативно-довідкових індикаторів галузевого плану. 

Планово-оціночні показники, будучи для суб’єк-
та господарювання вихідними (основними або цільо-
вим критерієм функціонування і розвитку вугільного 
виробництва) для вищого по ієрархії галузевого управ-
ління (шахта-вугільний комбінат-міністерство) мали 
бути лише вхідними (додатковими, або складовими 
його цільової функції виробничої діяльності). 

На відповідному рівні управління чисельні зна-
чення і динаміка вхідних показників могли змінюва-
тися при підготовці і обґрунтуванні проєктів планових 
рішень, а чисельні значення і динаміка вихідних по-
казників ставали обмеженнями для оптимізації про- 
єктів планових рішень. 
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Вхідні показники проєкту плану розглядались як 
розрахункові, що визначали права суб’єктів господа- 
рювання і органів управління в плануванні, а вихідні 
показники використовуватись як такі, по яким дово-
дились проєкти планових завдань у вигляді контроль-
них цифр (чисел) і техніко-економічних нормативів, 
за виконання яких керівники суб’єктів господарю-
вання і органів управління несли відповідальність пе-
ред державою. 

В умовах дії АСУ різних рівнів вихідні показники 
поточного плану виробництва розглядались як вхідні 
для перспективного планування.  

Організація системи показників по стадіям і рів-
ням композиційного планування шляхом її агрегації 
(інтеграції) і дезагрегації (диференціації) забезпечу-
вала ітеративність процесів планування: наступні ва- 
ріанти проєктів планових рішень готувались на базі 
попередніх в межах регламентованого складу вхідних  
і вихідних показників за рахунок покращення їх при-
чинно-наслідкових взаємозв’язків. 

Механізм узгодження кількісних значень основ-
них і додаткових показників відповідного масштабу 
господарювання і між суміжними рівнями управління 
визначав порядок формування  інформаційного забез-
печення "входу" і "виходу" задач підсистеми "Поточне 
і перспективне планування" в АСУ різних рівнів: 
АСУП, АСУВО, ГАСУ-р, ГАСУ-вугілля. 

Виходячи з ієрархії господарських зв’язків і 
управлінських відносин, планові показники визначали 
функціональну замкненість (початок і кінець) задач 
підсистем. Таким чином, регламентувалась участь  
кожної окремої АСУ в плануванні вугільного вироб-
ництва галузі: рівень їх автономізації та ступінь суміс-
ності по ієрархії.  

Прийоми композиції і декомпозиції показників 
проєктів планів вугільного виробництва в АСУ різних 
рівнів дозволяли визначити межі ефективного функ- 
ціонування і розвитку суб’єктів господарювання галузі 
як єдиного органічного цілого: економічна рівновага 
цілого була еквівалентна його оптимальності. Межі 
взаємодії були регламентовані співвідношенням дина-
міки продуктивності праці шахтарів та її фондоозбро-
єності, обсягів вугільного виробництва та його собіва-
ртості. При цьому нижня межа розвитку визначалася 
екстенсивним типом відтворення шахтного фонду 
суб’єкта господарювання галузі, а верхня межа — ін- 
тенсивним типом відтворення його виробничого по- 
тенціалу. 

Композиційне планування в умовах взаємодії 
АСУ різних рівнів забезпечувало досягнення такого 
режиму господарювання суб’єктами, при якому вони 
не в змозі були за рахунок власних фінансових і інве-
стиційних ресурсів погіршити виробничий потенціал 
всієї галузі, тому, що використання їх виробничих по-
тужностей мобілізувало внутрішні резерви і відпові-
дало їх економічним інтересам. Завдяки цьому досяга-
лось найбільш раціональне (оптимальне) співвідно-
шення між централізмом провідного рівня управління 
(Центром) і самостійністю (автономністю) відомих 
суб’єктів господарювання. 

В 1973-1975 рр. автор статті, навчаючись в аспі-
рантурі стаціонару Економічного науково-дослідного 
інституту і ГоловНДІ ОЦ Держплану України, підго-
тував і у січні 1976 р. захистив кандидатську дисерта-
цію на тему: "Удосконалення планування виробництва 
в умовах дії АСУ різних рівнів (на прикладі вугільної 
промисловості України)". Робота була виконана на 
стику двох наукових спеціальностей "Економіка, орга-
нізація, планування і управління народним господар-

ством і його галузями" і "Математичні методи і засто-
сування обчислювальної техніки в економічних до- 
слідженнях, плануванні і управлінні народним госпо-
дарством". 

Дисертаційне дослідження відтворення шахтного 
фонду галузі і вугільного комбінату "Свєрдловантра-
цит" за 1943-1975 рр. дозволили автору виконати на-
станови членів колегії Мінвуглепрому України червня 
1972 р. 

Використані методи композиції і декомпозиції 
динаміки відтворення шахтного фонду комбінату і га-
лузі в цілому дозволили визначити складові власних 
фінансових ресурсів по шахтам, які збільшували/ 
зменшували виробничі потужності, здійснювали ре- 
конструкцію або підготовку нових вугільних горизон-
тів з приростом/без приросту виробничих потужнос-
тей та нове шахтне будівництво, що компенсувало ви-
буття з експлуатації відповідних шахт. 

Наступні поглиблені дослідження відтворення 
шахтного фонду вугільної промисловості України в ці-
лому та по комбінату "Свєрдловантрацит" за 1963-
1986 рр. (з періодизацією термінів окупності капіталь-
них інвестицій та змін в амортизаційній політиці, а та-
кож умов господарської діяльності: 1963-1968 рр., 
1969-1974 рр., 1975-1980 рр., 1981-1986 рр.) дозволили 
визначити:  

1) власні фінансові й інвестиційні ресурси від- 
творення шахтного фонду, всього та в тому числі по: 

а) активній частині основних фондів (окремо — 
по машинам і обладнанню); 

б) по пасивній частині основних фондів (ок-
ремо — по гірничим виробкам); 

2) витрати на підтримку потужностей і технічне 
переозброєння діючих шахт, всього та в тому числі: 

а) на гірничошахтне обладнання і механізацію 
(окремо — на машини і обладнання); 

б) на гірничопідготовчі роботи і спорудження 
(окремо — на гірничі виробки); 

3) співвідношення власних фінансових і інвести-
ційних ресурсів відтворення і витрат на підтримку по-
тужностей і техпереозброєння, всього та в тому числі: 

а) на гірничошахтне обладнання і механізацію 
(окремо — на машини і обладнання); 

б) на гірничопідготовчі роботи і спорудження 
(окремо — на гірничі виробки); 

4) витрати на підтримку потужностей і технічне 
переозброєння шахтного фонду, всього та в тому чи-
слі: 

а) на підтримку потужностей і техпереозброєння 
діючих шахт; 

б) на реконструкції діючих шахт з приростом по-
тужностей і нове шахтне будівництво; 

в) на реконструкцію діючих шахт з приростом 
потужностей; 

5) співвідношення власних фінансових і інвести-
ційних ресурсів відтворення і витрат на підтримку по-
тужності і техпереозброєння шахтного фонду, всього 
та в тому числі: 

а) на реконструкцію діючих шахт з приростом по-
тужностей і нове шахтне будівництво; 

б) на реконструкцію діючих шахт з приростом 
потужностей. 

Визначення складових структури власних фінан-
сових і інвестиційних ресурсів, кругообігу їх обсягів за 
джерелами формування з використанням методів ком-
позиції і декомпозиції в процесі відтворення шахтного 
фонду комбінату "Свєрдловантрацит" і галузі в цілому 
на рівні республіканського міністерства дозволили 
констатувати наступне.  
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В аналізованих періодах обсяги власних фінансо-
вих і інвестиційних ресурсів комбінату і Міністерства 
було достатньо для підтримки і технічного переозбро-
єння шахтного фонду суб’єкту господарювання і ву- 
гільної галузі республіки з врахуванням витрат на ре-
конструкцію і нове будівництво, які забезпечували 
компенсацію зменшення виробничих потужностей тих 
шахт, що вибували з експлуатації в результаті відпра-
цювання відведених запасів вугілля шахтних полів та 
погіршення гірничо-геологічних умов. 

Саме в цих відтворювальних процесах шахтного 
фонду вугільної промисловості Українська Республіка 
була спроможною і мала отримати планово-економічну 
самостійність в функціонуванні і розвитку вуглевидобу-
тку і вуглепереробці у складі Радянського Союзу.  

Розроблена автором територіально-галузева сис-
тема управління вугільною промисловістю на основі са-
мофінансування включала визначення: масштабів госпо-
дарювання суб’єктів галузі; перелік цілеспрямованих  
функцій відтворення шахтного фонду та функції управ-
ління вугільним виробництвом; джерела, структуру та 
вихідні обсяги фінансових інвестиційних ресурсів [7, 
с. 220-221]. 

Головними прикладними результатами аналітич-
ного дослідження результатів використання методів 
композиції і декомпозиції для досягнення узгоджено-
сті і збалансованості інтересів і цілей розвитку 
суб’єктів вугільної галузі як єдиного органічного ці-
лого стало:  

- обґрунтовані повноваження (права і відповіда-
льність) підприємств і об'єднань галузі, республікан-
ського і союзного Міністерств і Держпланів у ціле- 
спрямованому відтворенні шахтного фонду і розвитку 
виробництва з визначенням нормативно-еталонної 
виробничо-технологічної, організаційно-господарсь-
кої та відомчо-управлінських структур вугільної про-
мисловості; 

- обґрунтовані цільові функції суб’єктів галузі, 
республіканських і союзних органів влади у державо- 
творенні шляхом забезпечення стійкого виробничого  
і соціального розвитку шахтарських колективів, селищ 
і міст, забезпечених власними фінансовими ресурсами 
та децентралізованими капітальними інвестиціями;  

- в межах діючої системи розрахункових і оптових 
цін на вугілля визначені обсяги, структура і джерела 
власних фінансових ресурсів суб’єктів галузі і респуб-
ліканського міністерства, достатні для підтримки се-
редньорічної і середньострокової виробничої потуж-
ності діючих шахт і кругообіг яких забезпечується  
господарською діяльністю підприємств і об'єднань;  

- спроєктовані складові цілісної і ефективної си-
стеми управління вугільним виробництвом:  

а) нова функціональна класифікація гірничих ви-
робок за часом;  

б) нові методи амортизації активної частини ос-
новних фондів шахт (насамперед, забійного облад-
нання, обсяги недоамортизації якого не відносились 
на результати господарської діяльності, а направля-
лись на зменшення вартості уставного фонду шахт; до-
ведена необхідність переводу амортизації активної  
частини основних фондів шахт на "потонні" ставки, як 
і амортизаційні нарахування по пасивній їх частині— 
будівлі і споруди, включаючи гірничі виробки); 

в) нові джерела матеріального стимулювання  
шахтарів за раціональне використання матеріально- 
технічних ресурсів і гірничошахтного обладнання; 

г) нові межі фінансового забезпечення підго- 
товки очисних вибоїв за рахунок собівартості вугілля  
і прибутку; 

д) порядок переходу у вугільному виробництві до 
багатоцільового використання природних ресурсів: 
шахтної породи, шахтної води, шахтного газу — метану 
та інш.. 

Визначення обсягів, структури і джерел власних 
фінансових ресурсів і капітальних інвестицій суб’єктів 
галузі, які зосереджувались у фонді розвитку вироб- 
ництва, методично забезпечувало формування шахто-
варіантів плану комбінатів (об'єднань) і галузі в ці-
лому.  

В підсистемі "Поточне перспективне планування" 
АСУ різних рівнів в режимі реального часу вирішува-
лись 3 основні задачі:  

1) "Формуванні вихідних умов плану"; 
2) "Оптимальний розподіл сировинної бази шахт 

по груповим збагачувальним фабрикам об'єднань та 
центральним збагачувальним фабрикам галузі"; 

3) "Оптимальний розподіл плану вуглевидобутку  
і вуглепереробки по шахтам, збагачувальним фабри-
кам і об'єднанням". 

Прогнозно-планові розрахунки перспективного 
плану (на 5 років) виконувались також в режимі  
реального часу в контексті техніко-економічного пла-
нування, яке забезпечувало оцінку виробничої про-
грами галузі. Кожна АСУ різних рівнів забезпечувала 
вирішення наступних задач: 

- в АСУ-п — розрахунок варіантів виробничої по-
тужності шахт по технологічним процесам і ланцюж-
кам; 

- АСУВО — аналіз виробничих потужностей шахт 
і фабрик, розробка плану вуглевидобутку і вуглепере-
робки по випуску кінцевої продукції галузі; 

- ГАСУ- республіки — оцінка виробничого поте-
нціалу шахтного фонду об'єднань, формування галузе-
вого плану виробництва по вуглевидобутку і вуглепе-
реробці. 

Проєктна реалізація структурно-відтворюваль-
ного підходу композиційного планування до управ-
ління вугільним виробництвом в республіці забезпе-
чила розробку організаційно-економічного механізму 
узгодженої взаємодії суб’єктів господарювання різних 
рівнів з використанням АСУ. Спроєктований механізм 
був апробований на практиці при підготовці до пере-
ходу на повний госпрозрахунок і самофінансування 
таких виробничих об'єднань по видобутку вугілля, як 
"Свєрдловантрацит", "Краснодонвугілля", "Ровень-
киантрацит", "Антрацит", "Донбасантрацит". 

Модель цілісного і ефективного управління вугіль-
ним виробництвом республіки з використанням методів 
композиції і декомпозиції в умовах дії АСУ різних рівнів 
може бути використана в післявоєнній розбудові націо-
нальної економіки при розгляді питань націоналізації  
і роздержавлення, приватизації і передачі в концесію  
шахтного фонду підприємств і об'єднань. 

Програмою розвитку вугільної промисловості 
"Українське вугілля" (затверджена постановою Уряду 
19.09.2001 р. № 1205), Концепцією розвитку вугільної 
промисловості (схвалена Урядом 07.07.2005 р. № 236), 
концепцією реформування вугільної галузі України 
(схвалена розпорядженням Уряду від 14.05.2008 р. 
№ 737-р) реформування відносин власності в галузі 
передбачалось, як правило, системною приватизацією 
вугільних підприємств і продажу пакетів акцій на від-
критому аукціоні продаж. Підготовка до приватизації 
включала інвентаризацію всіх об’єктів державного  
сектору вугільної галузі і групування інвестиційних 
об’єктів у приватизаційні лоти з максимальною інвес-
тиційною привабливістю. Передбачалось розроблення 
та застосування у разі необхідності схеми фінансової 
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санації підприємств для підвищення їх інвестиційної 
привабливості. 

Системний аналіз і проєктування нового державо- 
творення у вугільній промисловості республіки (як орга-
нічної складової національної економіки) доцільно здій-
снювати з використанням структурно-відтворювального 
підходу за наступною логічною схемою композиційного 
планування. В структурі активів шахти визначається: 

- по-перше, ті їх частини, які будуть діяти весь 
строк служби шахти з обов’язковим визначенням їх дер-
жавною формою власності (включаючи відведені для ви-
добування запаси вугілля — "шахтне поле"); 

- по-друге, частини активів для акціонування, в  
першу чергу, трудовим колективом і населенням шахта-
рського містечка, селища, міста (за досвідом закордон-
ного робітничого або народного капіталізму); 

- по-третє, частини для приватного інвестування 
вітчизняними і закордонними інвесторами (фізичними та 
юридичними особами). 

Така структура активів вугледобувного підприєм-
ства повинна визначатись на основі аналізу структури 
процесів відтворення його виробничої потужності 
(шахтного фонду об'єднання). 

Структурно-відтворювальний підхід до розгляду 
процедур націоналізації і роздержавлення повинен стати 
провідним складовим механізму уточнення української 
моделі ринкової економіки, яка у порівнянні з англосак-
сонською моделлю буде еволюціонувати в напрямку  
розбудови соціально-духовної цивілізації слов'янських  
РОДів.  

Формування нового Державного сектору як базису 
національної економіки і центральної ланки соціально-
економічного розвитку, доцільно завершити визнанням в 
його структурі багатоукладних форм власності: держав-
ної, комунальної, муніципальної, корпоративної, акціо-
нерної і приватної (тобто, не тільки державної). 

Використання структурно-відтворювального під-
ходу композиційного планування і композиційного моні-
торингу для розробки і експертної оцінки проєктів дер-
жавних рішень. На підставі авторського багаторічного 
(з 1970 р. ХХ ст.) системного аналізу та проєктування 
цілісної і ефективної системи управління вугільною 
промисловістю в Україні до 1990 р. сформувалась мо-
дель корпоратизації і акціонування суб’єктів господа-
рювання галузі в умовах переходу до ринкової еконо-
міки.  

Конструктивні ідеї і конкретні аналітико-мето- 
дичні положення цієї моделі були використані для під-
готовки проєктів державних рішень з використанням 
як товарно-грошових відносин, так і важелів центра-
лізованого планового керівництва народним господар-
ством.  

Авторська модель корпоратизації і акціонування 
суб’єктів вугільної промисловості були використані 
при підготовці двох груп проєктів державних рішень.  

Першу групу склали Комплексна програма соці-
ально-економічного розвитку Донбасу (за розпоря-
дженням Уряду від 16.09.1992 р.) і Програма розвитку 
вугільної промисловості України та її соціальної сфери 
до 2005 року (затверджена рішенням спільної колегії  
Мінекономіки України та Держвуглепрому України від 
23.02.1993 р. № 4/3). 

Автор статті виступив Головою експертної групи 
Комплексної програми та Координатором і одним з 
відповідальних виконавців Програми, а також допові-
дачем на засіданнях Колегії Мінекономіки України та 
у відповідних Комітетах Верховної Ради, де вони були 
схвалені.  

Другу групу проєктів державних рішень склали 
Концепція розвитку галузей паливно-енергетичного 
комплексу на період до 2010 року (схвалена Верховною 
Радою України 02.02.1994 р.) та проєкт Указу Прези- 
дента України «Про структурну перебудову вугільної 
промисловості України».   

Методологічні положення Концепції були наці-
лені на впровадження державно-приватного партнер-
ства при передачі вугільних шахт і збагачувальних  
фабрик в оренду, концесію, акціонерну і приватну 
власність. Але автор статті умисно був позбавлений 
можливостей їх подальшого наукового супроводу  
і практичного впровадження.  

На той час в Україні з проблем державотворення 
було відсутнє державне стратегічне рішення стосовно 
галузей паливно-енергетичного комплексу на 15- 
20 років. Воно виникло на підставі досвіду діяльності 
д.е.н., професора В. Ф. Столярова в якості віце-прези-
дента Асоціації вчених і спеціалістів з проблем роз- 
робки паливно-енергетичних балансів та енергетичних 
зв’язків. Асоціація була створена в червні 1990 р. в  
Києві на установчому з'їзді представників союзних ре-
спублік.  

Постановою Верховної Ради України від 
02.02.1994 р. було доручено Кабінету Міністрів Укра-
їни на основі Концепції розвитку паливно-енергетич-
ного комплексу України на період до 2010 року роз- 
робити і затвердити Національну енергетичну про-
граму України. Але ця Постанова своєчасно не була 
виконана, що призвело до руйнації вугільної промис-
ловості України на користь Міжнародного геополітич-
ного бізнесу.  

Найбільшої шкоди галузі заподіяв Указ Президе-
нта України «Про структурну перебудову вугільної 
промисловості України» (від 07.02.1996 р. № 116/96). 
Президент України Зеленський 20.06.2019 р. скасував 
понад 150 Указів, виданих його попередниками (разом 
з вказаним Указом від 07.02.1996 р. та Постановою 
Уряду від 02.02.1994 р. щодо Концепції розвитку галу-
зей ПЕК на період до 2010 року). 

Альтернативою рішенням Указу Президента Ук-
раїни «Про структурну перебудову вугільної промис-
ловості України» були авторські пропозиції щодо здій-
снення процесів акціонування, корпоратизації та при-
ватизації вугільних шахт, збагачувальних фабрик та 
об’єктів виробничої інфраструктури як цілісного ви-
робничо-технологічного майнового комплексу з видо-
бутку та переробки вугілля з використанням орендної 
форми експлуатації шахтами забійного обладнання (за 
досвідом діяльності вугільних комбінатів). Тобто, без 
реструктуризації цілісного виробничо-технологічного 
майнового з видобутку та переробки вугілля на скла-
дові для їх "прихватизаці" вузьким колом осіб. 

Авторські пропозиції як вітчизняного вченого, 
представлені начальнику юридичного відділу Адмі- 
ністрації Президента завчасно — за місяць до підпи-
сання Указу від 07.02.1996 р., були проігноровані. 

Методи композиції і декомпозиції були викорис-
тані фахівцями Інституту фізичної економіки ім. 
С. А. Подолинського при проєктуванні комплексної 
рейтингової оцінки Індексу регіонального людського 
розвитку (ІРЛР) в Україні [8]. 

На першому етапі комплексної рейтингової оцін-
ки ІРЛР, згідно принципу нового державотворення 
"Метрологічності" (див. табл.), було здійснено групу-
вання (агрегація) адміністративних областей за показ-
никами-факторами 4-х головних компонент, озна-
ками визначення яких були обрані ознаки стратегу-
вання — економічності, соціальності і екологічності 
[11]. 
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На другому етапі комплексної рейтингової оцінки 
ІРЛР, був здійснений факторний аналіз розвитку ад- 
міністративних областей за 5-ма кластерами,  з яких 
перший (стабільний склад областей) та другий (неста-
більний склад областей) кластери визначені згідно 
принципу нового державотворення "Політичності" з 
використанням ознак стратегування: виживання, без-
пеки і відтворення. Другий, третій і четвертий клас-
тери були визначені згідно принципу нового державо-
творення "Метрологічності" з використанням ознак 
стратегування: економічності, соціальності і екологіч-
ності (див. таблицю) [11-14]. 

На третьому етапі комплексної рейтингової оцін-
ки ІРЛР, згідно принципу нового державотворення 
"Політичності", був визначений стан стійкості адміні-
стративних областей в залежності від 4-х рівнів соціа-
льно-економічної безпеки (сталий розвиток; середній 
рівень стабільності; нестабільний стан; турбулентний 
стан), ознаками виділення яких були ознаки стратегу-
вання: виживання, безпеки і відтворення (див. таб-
лицю) [12-14]. 

На четвертому етапі комплексної рейтингової 
оцінки ІРЛР, згідно принципу нового державотво-
рення "Реформування", була визначена рейтингова 
оцінка людського розвитку в адміністративних облас-
тях за 6-тю аспектами (відтворення населення; соці- 
альне середовище; комфортне життя; добробут; гідна 
праця; освіта) згідно ознак стратегування: освіта і на-
ука, охорона здоров'я, соціальний захист (див. таб-
лицю) [15]. 

На п’ятому етапі комплексної рейтингової оцінки 
ІРЛР, згідно принципу нового державотворення "Ре-
формування", були побудовані субіндекси регіональ-
ного людського розвитку з визначенням диспропорцій 
у розвитку міських поселень та у сільській місцевості 
згідно ознак стратегування: освіта і наука, охорона 
здоров'я, соціальний захист (див. таблицю) [16]. 

Процедури композиційного моніторингу регіо- 
нального людського розвитку в адміністративних об-
ластях України доцільно використовувати, з одного 
боку, при агрегації цілей розвитку громад в межах рай-
онів і областей, а з іншого — для дезагрегації загаль-
нонаціональних цілей розвитку відповідно Державної 
стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр., а в 
майбутньому — і на період до 2030 року. 

Узагальнення цілей розвитку громад і регіонів не-
обхідно здійснювати з метою забезпечення їх доцент-
рованості у виконанні єдиної державної соціально-
економічної політики шляхом виконання національ-
них завдань Цілей Сталого Розвитку на період до 2030 
року.  

Не очікуючи завершення військових дій, ЦОВВ з 
соціально-економічної політики (Мінсоцполітики, Міне-
кономіки, Міністерство громад і територій, а також Дер-
жавна служба статистики) необхідно з використанням 
принципу нового державотворення "Реформування" (за 
ознаками стратегування: освіта і наука, охорона здо- 
ров'я, соціальний захист) здійснити: 

- по-перше, відновлення випуску статистичних бю-
летенів "Регіональний людський розвиток" за Методи-
кою виміру ІРЛР 2012 року по роках за період 2018-
2022 рр.; 

- по-друге, на підставі цих бюлетенів здійснити про-
гнозно-планові розрахунки ІРЛР кожної адміністратив-
ної області на 2023-2027 рр. та експертні оцінки на пе-
ріод до 2030 року. 

Отримані результати доцільно буде використати для 
розробки на період до 2030 року: Стратегічного плану 

соціально-економічного розвитку України (держави і ре-
гіонів), Державної стратегії регіонального розвитку і Ре-
гіональних стратегій розвитку адміністративних областей 
(які повинні включати Стратегії і Стратегічні плани роз-
витку адміністративних районів і громад). 

Висновки. Визначаючи напрями соціально-еко-
номічного розвитку майбутньої України на основі ета-
лонної матриці системного аналізу і проєктування 
складових нового державотворення, доречно керува-
тися заповітом яскравого і талановитого сербського 
фізика, інженера і винахідника Миколи Тесли (1856-
1943): "В результате этой войны, величайшей в истории, 
должен родиться новый мир, который оправдает жертвы, 
приносимые человечеством. Этот новый мир будет ми-
ром, в котором не будет эксплуатации слабых сильными, 
добрых злыми, где не будет неимущих перед властью бо-
гатых, где произведения ума, науки, искусства будут 
служить всему обществу в целом для облегчения и 
улучшения жизни, а не отдельным людям для приобре-
тения богатств. Этот новый мир не будет миром унижен-
ных и порабощенных, он будем миром свободных людей 
и народов, равных по достоинству и уважению". 

Принципово нове державотворення в суверенній 
і соборній Україні — це досягнення гармонії держав-
ного, національного і територіального суверенітету з 
сувереном живої людини на основі зміни парадигми 
взаємодії базису і надбудови з матеріального збага-
чення на парадигму духовного розвитку і морального 
розквіту українського суспільства. 

В зв’язку з цим, необхідні обґрунтовані наукові 
визначення суверенності держави і живої людини, які 
будуть породжувати еволюційну, а не революційну 
(під гаслами Майданів) структуризацію державності. 

В Україні після Першого Майдану (2004-2005 рр.) 
суверенітет держави здійснювався не на основі Декла-
рації про державний суверенітет України (16 липня 
1990 р.), Акту проголошення незалежності України  
(24 серпня 1991 р.) та Конституції України (28 червня 
1996 р.), а на основі політичної влади, носіями якої 
були олігархи, представники корумпованої системи 
управління, бенефіціари Міжнародного геополітич-
ного бізнесу. Вони безпосередньо впливали на підго-
товку, прийняття і впровадження загальнодержавних 
рішень у своїх економічних інтересах і нищівних на-
мірах.  

Ознаки державного суверенітету на основі полі-
тичної влади активно і суттєво проявились, коли кері-
вництво держави, склад Верховної Ради, керівники 
центральних і місцевих органів влади очолювались 
представниками партій "Соціал-демократична", "Наша 
Україна", "Партія регіонів", "Батьківщина". Особливо 
це проявилось після Другого Майдану (листопад 2013-
лютий 2014 рр.) в діяльності представників партій "Єв-
ропейський вибір" і "Слуга народу".  

Термін "державотворення" (стосовно історії За-
хідної Європи) запровадив у 1975 році американський 
соціолог Чарльз Тіллі (1928-2008) в творі "Війна та бу-
дівництво держави як організована злочинність", де 
вважав, що найкращою аналогією до державотворення 
є організована злочинність [17].  

В черговий раз актуально звучить висловлювання 
Отто фон Бісмарка (1815-1898) — мудрого дипломата і 
першого канцлера Німецької імперії, який здійснив 
план об'єднання Німеччини: "Ніколи стільки не бре-
шуть, як під час війни, після полювання та до виборів" 
[18]. За 30 років "незалежності" України прозоро і  
публічно не обговорювалась жодна програма діяльно-
сті Урядів, а при їх змінах не аналізувались і не обна-
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родувались отримані результати. Мали місце популіст-
ська брехня, соціальна, адміністративна і кримінальна 
безвідповідальність керівників Уряду, ЦОВВ, Голів 
комітетів Верховної Ради України, а також українсь- 
кого чиновництва та структур правоохоронних орга-
нів. 

Виходячи з предмету, об’єкту і досягнутої мети ана-
літичного дослідження статті, основними напрямками 
переходу до композиційного планування людиноцентри-
ського соціально-економічного розвитку та державного 
регулювання людського розвитку на національному і ре-
гіональних рівнях в умовах принципово нового державо-
творення стають [19]:  

- посилення ролі держави у визначенні та регла- 
ментуванні адміністративно-фінансової підтримки міні-
мально припустимих соціальних стандартів і норм жит-
тєдіяльності людей шляхом організації розробки і конт-
ролю виконання Національної і Регіональних програм 
людського розвитку на періоди до 2027 та до 2030 років 
(з внесенням відповідних змін до Бюджетного Кодексу 
України); 

- впровадження елементів і положень бюджетного 
федералізму та соціально адекватного менеджменту в 
механізм ефективного державного управління та вряду-
вання на загальнонаціональному, регіональному та міс-
цевих масштабах господарювання;  

- розробка Планового Кодексу України (поряд з 
Бюджетним, Господарським, Податковим і Цивільним 
Кодексами) щодо регламентації: форм, термінів дії і 
строків формування; відповідальності центральних, ре- 
гіональних і місцевих органів виконавчої влади за підго-
товку, прийняття і виконання стратегічних та поточних 
планових рішень щодо підвищення ефективності ринко-
вих соціально-економічних відносин за творчої участі  
вітчизняних вчених. 
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ЗАХИСТ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Актуальність дослідження. Повномасштабна во-
єнна агресія РФ проти України істотно ускладнює, а 
іноді унеможливлює діяльність підприємств. Націо- 
нальна економіка здатна витримати спричинену вій-
ною кризу та відносно швидко відновитися після при-
пинення бойових дій за умови, якщо бізнесу вдасться 
зберегти виробничі зв’язки та запобігти масовому  
звільненню працівників. Це обумовлює актуальність 
дослідження інструментів державної підтримки під- 
приємств та змін трудового законодавства для захисту 
зайнятості в умовах воєнного стану. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні 
трансформації сфери праці та зайнятості під впливом 
глобальних чинників, обмежень і викликів досліджу-
ються в роботах А. Колота й О. Герасименко [1], 
О. Новікової, Л. Шамілевої, О. Хандій [2] та ін. Про-
блематика функціонування української економіки під 
час війни розкрита в дослідженні таких авторів, як 
Я. Шуштерчич, Ю. Кобаль і П. Востнер [3]. Соціа-
льно-економічні наслідки воєн і стратегії реконструк-
ції вивчають Світовий Банк [4], Офіс ООН з коорди-
нації гуманітарних відносин [5], Інститут міжнародних 
відносин (Німеччина, Штутгарт) [6] та ін. Водночас, 
дотепер не існує напрацьованої універсальної моделі 
державної політики підтримки підприємств і захисту 
зайнятості в умовах війни і післявоєнного віднов-
лення. 

Мета статті — аналіз інструментів державної по-
літики підтримки зайнятості в умовах воєнного стану 
та розробка пропозицій щодо їх удосконалення. 

Методи дослідження — діалектичний, абстрактно-
логічний метод, методи індукції та дедукції, аналізу й 
синтезу, аналогії та порівнянь, системного, комплекс-
ного і контент-аналізу. 

Виклад основного матеріалу. З початком широко-
масштабної збройної агресії РФ проти України в лю-
тому 2022 р. сповільнили або зупинили роботу 86% ук-
раїнських компаній [7, c. 13]. З метою зменшення не-
гативних наслідків для економіки, уряд України за-
провадив певні інструменти державної політики під- 
тримки підприємств в умовах воєнного стану.  

Лібералізація ведення бізнесу та надання подат-
кових пільг охоплює:  

— можливість використання великим бізнесом 
спрощеного режиму оподаткування;  

— розширення списку ФОП, які звільняються від 
сплати єдиного внеску; 

— звільнення від сплати податку на землю влас-
ників землі, розташованої на територіях, де йдуть бої;  

— визначення особливостей форс-мажорних об-
ставин під час воєнного стану;  

— окремі зміни щодо сплати ПДВ та ін. 
До позитивних результатів запровадження таких 

заходів можна віднести їх швидкий і помітний ефект 
та відсутність додаткового адміністративного наванта- 
ження. Водночас, податкові пільги забезпечують лише 

часткове запобігання закриттю підприємств та звіль-
ненню працівників і з часом призводять до збільшення 
бюджетного дефіциту. При цьому досвід Сирії щодо 
функціонування економіки в умовах тривалих воєн-
них дій свідчить, що концентрація на наданні пільг  
і державних субсидій призводить до значного скоро-
чення бюджетних надходжень та вимушеного згор-
тання преференцій для бізнесу з подальшим ростом 
безробіття.  

В результаті спрощення регулювання трудових  
відносин було полегшено процедури звільнення, зміни 
істотних умов праці, переведення працівника на іншу 
роботу тощо, роботодавець отримав право встановити 
збільшену норму тривалості робочого часу, зменшити 
тривалість щотижневого безперервного відпочинку, 
призупинити дію трудового договору з працівником та 
ін. 

Слід зазначити, що Світовий банк, у доповіді 
«Плата за війну: економічні та соціальні наслідки кон-
флікту в Сирії» (2017 р.) [4] відзначив, що руйнування 
інститутів, які є структурними елементами економіки 
і суспільства, має більш негативний вплив на еконо-
міку, ніж руйнування матеріальної інфраструктури.  
За перші шість років конфлікту сукупні втрати ВВП 
внаслідок дії цих чинників у 20 разів перевищили 
втрати від руйнування фізичного капіталу.  

Для спрощення регулювання трудових відносин 
на період воєнного стану до трудового законодавства 
(Закон України «Про організацію трудових відносин в 
умовах воєнного стану» (від 15.03.2022 № 2136-IX), 
ст. 13) введено нову норму «призупинення дії трудо-
вого договору» — тимчасове припинення роботодав-
цем забезпечення працівника роботою і тимчасове 
припинення працівником виконання роботи за укла-
деним трудовим договором у зв’язку із збройною аг-
ресією проти України, що виключає можливість обох 
сторін трудових відносин виконувати обов’язки,  
передбачені трудовим договором. Призупинення дії 
трудового договору не тягне за собою припинення 
трудових відносин, а відшкодування заробітної плати, 
гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за 
час призупинення дії трудового договору у повному 
обсязі покладається на державу, що здійснює збройну 
агресію проти України. 

Офіційний коментар Мінекономіки України [8] 
наголошує, що під час призупинення дії трудового до-
говору Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) не сплачу-
ється, оскільки виплата заробітної плати роботодавцем 
не здійснюється і відсутня база для його нарахування. 
Мінекономіки вважає, що відшкодування несплаче-
ного ЄСВ має здійснюватися за рахунок держави-аг-
ресора, однак дане питання законом не врегульовано. 
Це означає обмеження доступу працівника до допо-
моги в системі загальнообов’язкового державного со- 
ціального страхування через зменшення страхового 
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стажу при призначенні пенсії за віком і виплаті допо-
моги з тимчасової непрацездатності, ймовірність на-
стання якої значно збільшується у зв’язку з воєнними 
діями. Працівник, дію трудового договору з яким при-
зупинено, вважається зайнятим і не може отримати 
статус безробітного та допомогу по безробіттю.  

Така ситуація є порушенням конституційного 
права на соціальний захист (ст. 46), яке не обмежено 
на період дії воєнного стану, а також зобов’язань, взя-
тих Україною при ратифікації конвенції Міжнародної 
організації праці №102 про мінімальні норми соціаль-
ного забезпечення (1952 р.). З економічної точки зору 
припинення дії трудового договору без розірвання тру-
дових відносин є легалізацією прихованого безробіття, 
яке гальмуватиме структурні трансформації, критично 
важливі для нашої країни на етапі поствоєнного від-
новлення економіки. Серед компаній, які скориста-
лись нормою про призупинення дії трудового дого-
вору, АТ «Укрзалізниця» — 13 тис. працівників (ста-
ном на 13.05.2022), КП «Київський метрополітен» — 
кілька тис. працівників (з 01.04.2022), ТОВ «Нова По-
шта» — 1,5 тис. працівників (станом на кінець квітня 
2022 р.), ТОВ «Еколь Логістікс» — 1,5 тис. працівників 
(з 01.04.2022 р.) та багато інших [9]. 

З точки зору ринку праці, вплив воєнної агресії 
на зайнятість є подібним до впливу пандемії COVID-
19, оскільки обидва ці чинники є економічними  
шоками з боку попиту, що спричиняють зменшення 
кількості робочих місць і сукупного робочого часу 
(рис. 1). Відновлення зайнятості після проходження 
піку пандемії COVID-19 у світі відбувалося за актив-
ного використання схем збереження робочих місць, 
фінансування яких здійснювалось за допомогою ви-
плат в системі страхування на випадок безробіття  
(більшою мірою в таких країнах, як США, Канада) та 
шляхом надання підприємствам коштів для виплати 
заробітної плати (повністю або частково) працівни-
кам, тимчасово переведеним на неповний робочий 
час, відправленим у вимушені відпустки тощо (пере-
важно в країнах ЄС, Японії, Південній Кореї та ін.) 
(рис. 2). В результаті адаптація ринків праці до кризи 
COVID-19 в країнах Америки більшою мірою відбува-
лась за рахунок зростання відкритого безробіття та ви-
ходу в економічну неактивність, тоді як у країнах Єв-
ропи і Центральної Азії — шляхом скорочення трива-
лості робочого часу (рис. 3).  

Рис. 1. Формування економічного шоку попиту на ринку праці 

Джерело: складено автором. 

Для компенсації впливу пандемії COVID-19 на 
економіку та ринок праці у 2020 р. був створений Єв-
ропейський інструмент тимчасової підтримки для  
зменшення ризиків безробіття в надзвичайних ситуа-
ціях (Support to mitigate Unemployment Risks in an 
Emergency, SURE), основними результатами застосу-
вання якого стали: 

— охоплення у 2020 р. допомогою близько 30% 
найманих працівників і самозайнятих осіб і 25% ком-
паній, підтримка у 2021 р. 3 млн осіб і понад 400 тис. 
компаній у 13 країнах, запобігання безробіттю понад 
1,5 млн осіб;  

— помірне та істотно нижче, ніж прогнозувалося, 
зростання безробіття в 2020 р. у країнах-бенефіціарах, 
попри значне падіння виробництва; 

— швидке відновлення зайнятості та економіки за 
допомогою підтримки робочої сили із застосуванням 
схем компенсації неповної зайнятості (у 2021 р. рівень 
безробіття в ЄС зменшився до рекордно низьких 
6,4%);  

— підвищення соціальної згуртованості (за да-
ними опитування Євробарометра в грудні 2021 р., 82% 
європейців вважали, що позики SURE були хорошою 
ідеєю) [11].  

В Україні компенсація впливу пандемії COVID-
19 здійснювалась шляхом законодавчого врегулю-
вання виплати допомоги по частковому безробіттю у 
випадках зупинення роботи бізнесу на час карантину. 
Згідно із Законом України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України, спрямованих на за-
безпечення додаткових соціальних та економічних га-
рантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» (№ 540-IX від 30.03.2020), Закон України 
«Про зайнятість населення» (від 05.07.2012 р. № 5067- 
VI) було доповнено ст. 47-1 «Допомога по частковому
безробіттю на період карантину та/або надзвичайної 
ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України». 
Цю статтю виключено згідно із Законом України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо функ- 
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Рис. 2. Світовий досвід збереження робочих місць для компенсації впливу пандемії COVID-19 на зайнятість 

Джерело: складено автором. 

Рис. 3. Адаптація ринків праці до кризи COVID-19, 2020 р. [10, с. 8] 

ціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок без-
робіття під час дії воєнного стану» (від 21.04.2022 р. 
№ 2220-IX). Натомість, ст. 47 «Допомога по частко-
вому безробіттю» викладено в новій редакції. Нею, зо-
крема, передбачено, що допомога по частковому без-
робіттю — це вид державної підтримки застрахованих 
осіб (працівників та фізичних осіб — підприємців) у 
разі втрати ними частини заробітної плати (доходу) у 
зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва 
продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин 
економічного, технологічного характеру, виникнення 
надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або 
воєнного стану, встановлення карантину.  

Висновки. Забезпечення ефективного викорис-
тання допомоги по частковому безробіттю для ком-
пенсації наслідків призупинення дії трудового дого-
вору в умовах воєнного стану потребує орієнтації на-
ціональної моделі державної підтримки підприємств 
на збереження робочих місць і захист зайнятості задля 
запобігання поширення прихованого безробіття. З 
огляду на це, потрібно розширити перелік інструмен-
тів державної підтримки підприємств та захисту зай-
нятості в умовах воєнного стану, доповнивши його 
схемою збереження робочих місць. Для цього в право-
вому полі призупинення дії трудового договору має 
бути визначено як випадок часткового безробіття шля-
хом: 

— унормування в Законі України «Про організа-
цію трудових відносин в умовах воєнного стану»  
(ст. 13) відшкодування за рахунок держави-агресора 
ЄСВ та витрат Фонду соціального страхування на ви-
падок безробіття, пов’язаних з виплатою допомоги по 
частковому безробіттю у випадку призупинення дії 
трудового договору в зв'язку з воєнною агресією проти 
України; 

— доповнення Закону України «Про зайнятість 
населення» (ст. 47) нормою щодо надання допомоги 
по частковому безробіттю у випадку призупинення дії 
трудового договору в зв'язку з воєнною агресією проти 
України; 

— внесення змін до Закону України «Про загаль-
нообов'язкове державне пенсійне страхування» (ст. 24), 
щодо включення до страхового стажу при обчисленні 
пенсії періоду отримання допомоги по частковому 
безробіттю на час призупинення дії трудового дого-
вору в зв'язку з воєнною агресією проти України. 

Уряду України доцільно ініціювати перед Євро-
комісією питання про надання Україні статусу бене-
фіціара Європейського інструменту тимчасової підт-
римки для зменшення ризиків безробіття в надзвичай-
них ситуаціях (SURE). 

Перспективи подальших досліджень. На сьогодні 
не можна об’єктивно стверджувати, яка саме комбіна-
ція інструментів державної політики щодо підтримки 
підприємств і захисту зайнятості в умовах воєн- 
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ного часу є оптимальною для України з урахуванням 
таких критеріїв, як потенціал збереження робочих 
місць, охоплення, вартість, зацікавленість основних 
стейкхолдерів тощо. Це питання є актуальним та пот-
ребує подальших досліджень. 
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ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВІЙНИ 

Постановка проблеми. Розвиток аграрного сек-
тору є одним із пріоритетів державної політики Укра-
їни. Цей вид економічної діяльності є експортоорієн-
тованим і має велике значення у продовольчій безпеці 
у контексті забезпечення національної безпеки [1-4]. 
І особливої актуальності ці питання набувають у су-
часних умовах військових дій.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз на-
укових джерел показує, що вченими (О. Акименко, 
А. Баскаков, І. Бережнюк, С. Борох, І. Волкова, 
В. Ганін, О. Гребельник, С. Денисенко, М. Дідківсь-
кий, Г. Дугінець, О. Єрмакова, О. Калініна, Ю. Козак, 
І. Кононов, Т. Кулаковська, Н. Логвінова, В. Ля- 
шенко, Ю. Орловська, Н. Осадча, О. Новіков, О. Пав-
лов, П. Пашко, Л. Пісьмаченко, Н. Притула, М. Рес-
лер, О. Романовський, Т. Садрідінов, В. Самофатова, 
Л. Федорець, Л. Швайка, О. Шкурупій) розглядаються 
різноманітні аспекти зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств різної галузевої приналежності.  

На підставі встановлено, що вчені-економісти та 
фахівці-практики [5-16] розуміють під цим поняттям 
систему; вид господарської діяльності; розвиток між-
народних економічних відносин; процес трансформа-
ції; механізм; форму міжнародної торгівлі; сукупність 
зовнішньоекономічних зв’язків тощо.  

Як правило, зовнішньоекономічна діяльність  
трактується як: система міжнародних економічних  
відносин; діяльність суб’єктів господарської діяльності 
України та іноземних суб’єктів господарської діяльно-
сті; розвиток економічних відносин між країнами; 
процес трансформації міжнародних економічних від-
носин; багатомірна цілісна система господарювання; 
один з аспектів зовнішньоекономічних зв’язків; мож-
ливість одержання валютної виручки від експорту;  
певна система господарської та виробничої діяльності; 
заходи та дії з реалізації зовнішньоекономічних зв’яз-
ків; сукупність виробничо-господарських, організа-
ційно-економічних та комерційних функцій, які за-
безпечують обмін продукцією в матеріально-речовій 
формі; сукупність зовнішньоекономічних зв’язків між 
країнами; форма торговельно-економічної міжнарод-
ної діяльності держави; сфера господарської діяльно-
сті; механізм зовнішньоекономічних зв'язків. 

Багато уваги науковці (О. Акименко, Д. Василь-
ківський, М. Домаскіна, К. Зайцева, А. Крисоватий, 
Д. Кузьміна, А. Остапенко, Т. Повод, І. Смирнов, 
І. Хільчевська, О. Яременко та інші) приділяють фор-
муванню логістичних підходів до організації зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємств. У наукових 
джерелах [17-27] використовується такий понятійно-
категоріальний апарат, як міжнародний бізнес; міжна-
родна торгівля; міжнародні економічні відносини; 
глобальна логістика; глобальний логістичний менедж-
мент; міжнародна логістика; єврологістика; логістика 
зовнішньоекономічної діяльності; митна логістика; 
експортно-імпортна логістика; логістика у міжнарод-
ному бізнесі; міжнародна логістична діяльність; зов- 
нішньоекономічна логістична діяльність; логістика 
для міжнародних компаній; глобальне управління  
ланцюгами постачань; менеджмент міжнародних тор-
гівельних операцій; митне та логістичне регулювання 
в системі міжнародних економічних відносин тощо. 

Виявлено, що більшість науковців [28-35] митну 
логістику трактують як об’єкт наукових досліджень; 
специфічну сферу логістики; практичну діяльність.  

Аналіз літератури (І. Бабій, І. Гой, О. Зборовська, 
Я. Олійник, Р. Сивак, І. Смірнов, І. Стеценко, О. Три-
дід, Н. Тюріна, О. Хмелевський, Б. Холод, І. Ярова та 
інші) показує, що не існує єдиного теоретичного під-
ходу до терміна «міжнародна логістика». У результаті 
дослідження встановлено, що здебільшого науковці 
розглядають міжнародну логістику як планування, ор-
ганізацію, контроль і управління рухом потоків (мате-
ріальних, фінансових, інформаційних та ін.), які пере-
тинають національні кордони, від точки їх виник-
нення до кінцевого споживача у просторі і часі.  

На основі методів угруповань і класифікації  
умовно систематизовано підходи до трактування між-
народної логістики [36-42], які запропоновано різ-
ними науковими школами, за такими групами:  основа 
глобальної логістики; чинники розвитку глобалізації 
світової економіки; функціональна сфера логістики; 
наука про управління; процес управління; функції уп-
равління; мистецтво управління потоками; метод  
управління потоками; стратегічне управління міжна-
родним ланцюгом поставок. 
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Незважаючи на широке коло наукових дослі-
джень з обраної теми, багатоаспектність і дискусій-
ність окремих питань потребують проведення подаль-
ших розробок. І особливо вирішення даної проблеми 
актуалізується на сучасному етапі у період збройної  
агресії росії проти України унаслідок виникнення зна-
чних проблем організації зовнішньоекономічної ло- 
гістичної діяльності підприємств агропромислового 
комплексу через блокування морських портів. 

У зв’язку з цим, метою даної статті є дослідження 
сучасних викликів, загроз, тенденцій і бар’єрів при ор-
ганізації міжнародної логістичної діяльності аграрних 
підприємств в умовах війни. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Агропро-
мисловий комплекс визнано одним із стратегічних  
секторів національної економіки, у якому у довоєнний 
період формувалося у середньому 10,8% валової дода-
ної вартості й 9,3% загальноукраїнського ВВП.  

За інформаційно-аналітичними матеріалами Дер-
жавної служби статистики України, обсяг експортних 
поставок зернових культур збільшився за 2010-
2021 рр. у 5,04 раза; продуктів рослинного похо-
дження — у 3,93 раза; жирів та олії — у 2,7 раза; про-
дуктів тваринного походження і живих тварин — у  
1,75 раза (табл. 1).  

 
Таблиця 1  

Динаміка обсягу експортних поставок вітчизняної сільськогосподарської продукції, млн дол. США 

Роки 

Назва сільськогосподарської продукції

Живi тварини; продукти  
тваринного походження 

Продукти 
рослинного 
походження 

у тому числі:  
зернові культури

Жири та олії тваринного
або рослинного поход-

ження 

2010 770,8 3949,9 2447,1 2605,0 

2011 935,0 5514,5 3604,5 3380,8 

2012 959,2 9173,1 6970,4 4184,6 

2013 1083,1 8849,1 6351,7 3497,4 

2014 1014,5 8736,1 6544,1 3822,0 

2015 823,4 7971,5 6057,5 3299,8 

2016 775,0 8093,7 6073,9 3963,0 

2017 1108,8 9215,7 6501,1 4605,7 

2018 1210,6 9886,1 7240,6 4496,5 

2019 1277,0 12914,5 9633,3 4732,2 

2020 1188,2 11883,2 9410,7 5746,9 

2021 1345,3 15538,3 12343,9 7037,3 

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України. 

 
За цей період частка експортних поставок проду-

ктів рослинного походження зросла у товарній струк-
турі зовнішньої торгівлі України на 15 відсоткових пу-
нкти (з 7,8 до 22,8%); зернових культур — на 13,3 в.п. 

(з 4,8 до 18,1%); жирів та олії — на 5,2 в.п. (з 5,1 до 
10,3%); продуктів тваринного походження і живих тва-
рин — на 0,5 в.п. (з 1,5 до 2,0%) (табл. 2). 

 
 

Таблиця 2  
Динаміка частки експортних поставок сільськогосподарської продукції 

у товарній структурі зовнішньої торгівлі України, % 

Роки 

Назва сільськогосподарської продукції

Живi тварини; продукти  
тваринного походження 

Продукти 
рослинного 
походження 

у тому числі:  
зернові культури

Жири та олії тваринного
або рослинного поход-

ження 

2010 1,52 7,78 4,82 5,13 

2011 1,38 8,16 5,33 5,00 

2012 1,42 13,53 10,28 6,17 

2013 1,74 14,20 10,19 5,61 

2014 1,88 16,21 12,14 7,09 

2015 2,16 20,91 15,89 8,65 

2016 2,13 22,26 16,70 10,90 

2017 2,56 21,30 15,03 10,65 

2018 2,56 20,89 15,30 9,50 

2019 2,55 25,80 19,25 9,45 

2020 2,42 24,16 19,13 11,68 

2021 1,98 22,82 18,13 10,34 

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України. 

 
Як показує аналіз, обсяг імпортних поставок зер-

нових культур збільшився у 2021 р. порівняно з 2010 р. 
на 14,2%; продуктів рослинного походження — на 

39,5%; продуктів тваринного походження і живих тва-
рин — на 30,8%. Обсяг імпортних поставок жирів та 
олії, навпаки, скоротився на 1,6% (табл. 3). 



ПРОКОПИШИН О. С., ТРУШКІНА Н. В., СЕРБІНА Т. В. 
 

 
 

        2022/№1  211 
 

При цьому слід зазначити, що питома вага імпо-
ртних поставок сільськогосподарської продукції у то-
варній структурі зовнішньої торгівлі України є несут-
тєвою. Частка імпорту продуктів рослинного по- 
ходження становила в 2021 р. 2,93% (у 2010 р. — 

2,53%); живих тварин і продуктів тваринного поход-
ження — 2,19% (у 2010 р. — 2,02%); жирів та олії — 
0,61% (у 2010 р. — 0,75%); зернових культур — 0,23% 
(у 2010 р. — 0,24%) (табл. 4). 

 
Таблиця 3  

Динаміка обсягу імпортних поставок української сільськогосподарської продукції, млн дол. США 

Роки 

Назва сільськогосподарської продукції

Живi тварини; продукти  
тваринного походження 

Продукти 
рослинного 
походження 

у тому числі:  
зернові культури

Жири та олії тваринного
або рослинного поход-

ження 

2010 1216,7 1526,9 145,4 451,6 

2011 1008,3 1774,3 219,5 468,6 

2012 1681,3 2366,1 248,9 406,2 

2013 1850,4 2607,6 306,5 403,3 

2014 1124,1 2031,6 366,6 301,7 

2015 548,2 1146,2 154,7 182,3 

2016 626,3 1284,8 148,8 246,0 

2017 731,5 1368,0 176,8 266,6 

2018 918,0 1529,2 191,1 267,4 

2019 1071,5 1794,6 180,8 253,3 

2020 1258,1 1989,3 178,9 280,4 

2021 1591,7 2129,6 166,1 444,2 

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України. 

 
Таблиця 4  

Динаміка частки імпортних поставок сільськогосподарської продукції 
у товарній структурі зовнішньої торгівлі України, % 

Роки 

Назва сільськогосподарської продукції

Живi тварини; продукти  
тваринного походження 

Продукти 
рослинного 
походження 

у тому числі:  
зернові культури

Жири та олії тваринного
або рослинного поход-

ження 

2010 2,02 2,53 0,24 0,75 

2011 1,24 2,19 0,27 0,58 

2012 2,02 2,85 0,30 0,49 

2013 2,44 3,44 0,40 0,53 

2014 2,07 3,73 0,67 0,55 

2015 1,46 3,06 0,41 0,49 

2016 1,60 3,27 0,38 0,63 

2017 1,47 2,76 0,36 0,54 

2018 1,61 2,67 0,33 0,47 

2019 1,76 2,95 0,30 0,42 

2020 2,32 3,66 0,33 0,52 

2021 2,19 2,92 0,23 0,61 

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними матеріалами Державної служби статистики України. 

 
В Україні спостерігається тенденція скорочення 

обсягів інвестування розвитку сільського господарства 
(табл. 5). За 2010-2019 рр. обсяг прямих інвестицій з 
країн світу у розвиток вітчизняного сільського госпо-
дарства зменшився на 24,7% або з 719,5 до 542,1 млн 
дол. США, а їх частка у загальному обсязі прямих ін-
вестицій за всіма видами економічної діяльності — з 
1,59 до 1,51%. Обсяг прямих інвестицій з України у 
розвиток сільського  господарства різних країн світу 
знизився у 2019 р. порівняно з 2013 р. на 8,9% або з 
19 до 17,3 млн дол. США, а їх питома вага у загаль-
ному обсязі прямих інвестицій за всіма видами еконо-
мічної діяльності була незначною і становила лише 
0,28%. 

Варто наголосити, що на даному етапі організація 
зовнішньоекономічної логістичної діяльності аграрних  
 

Таблиця 5  
Прямі інвестиції з країн світу в економіці України,  

млн дол. США 
Роки Загальний обсяг пря-

мих інвестицій 
У тому числі з країн 

ЄС 

2010 45370,0 36969,1

2011 48197,6 39268,9

2012 51705,3 41132,3

2013 53704,0 41032,8

2014 38356,8 29308,0

2015 32122,5 24982,8

2016 31230,3 23425,7

2017 31606,4 24145,2

2018 32905,1 25972,3

2019 35809,6 28289,3

Джерело: складено за інформаційно-аналітичними 
матеріалами Державної служби статистики України. 
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підприємств потребує кардинальних змін. Це обумов-
лено, у першу чергу, блокуванням вітчизняних чорно-
морських портів. У довоєнний період 90% обсягу по- 
ставок зернових та олійних культур експортувалося за 
допомогою морської інфраструктури. Але на сьогодні 
відбувається перенаправлення вантажів на порти країн 
ЄС. Водночас такий обсяг експортних поставок ці  
порти обробити не в змозі, тому частину відправлень 
продукції необхідно здійснювати через західні кор-
дони залізничним та автомобільним транспортом. 

За експертними оцінками Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, через війну втра-
чено понад 30% посівів або 5 млн га. У зв’язку з цим 
недоотримана виручка аграрного бізнесу становитиме 
5-7 млрд дол. США. Тваринництво знищено на 15%, 
що складатиме приблизно 2 млрд дол. США збитків. 
У портах України заблоковано понад 90 млн т зерна. 
За березень 2022 р. вітчизняний аграрний сектор втра-
тив у реальних цінах 2,5 млрд дол. США. Загальні зби-
тки від війни у сфері сільського господарства оціню-
ються приблизно у 15 млрд дол. США. Згідно з розра-
хунками Центру економічної стратегії, обсяги екс- 
портних постачань сільськогосподарської продукції 
скорочено у 4 раза. За даними Української зернової 
асоціації, обсяг експорту зернових знижено у 6 разів 
(з 6 до 1 млн т на місяць). 

Все це призвело до проблем організації міжна- 
родної логістичної діяльності аграрних підприємств, 
серед яких:  

зниження обсягів експортних поставок сільсько-
господарської продукції через блокування морських 
портів (наприклад, за даними Української зернової 
асоціації, обсяг експорту зернових скоротився у 6 ра-
зів — з 6 до 1 млн т на місяць);  

порушення ланцюгів постачання продовольства;  
неналежне виконання умов зовнішньоекономіч-

них контрактів;  
збільшення трансакційних витрат і на логістику;  
загрози втрати частини врожаю 2021/2022 марке-

тингового року;  
зменшення фінальних показників врожаю та  

рівня продовольчої безпеки;  
дефіцит палива через знищення паливних складів 

і складну транспортну логістику;  
недостатньо ефективне використання інструмен-

тарію маркетингового менеджменту у процесі розпо-
ділу агропродукції до кінцевого споживача [43; 44], а 
також мережевого підходу до управління партнерсь-
кими взаємовідносинами зі споживачами [45] у сис-
темі логістичного менеджменту; 

обмежений обсяг прямих інвестицій у форму-
вання й функціонування відповідної логістичної ін-
фраструктури (термінали, складські комплекси, роз-
подільчі центри, кластерні утворення). 

Крім цього, слід відмітити, незважаючи на здійс-
нені позитивні кроки для полегшення перетину кор-
дону між Україною та ЄС, з українського боку тисячі 
вагонів і вантажівок чекають на митне оформлення. 
Наприклад, за даними Європейської комісії, середній 
час очікування для вагонів становить 16 діб, а поде-
куди й 30 діб. При цьому вітчизняні вагони несумісні 
з більшістю залізничних мереж країн Євросоюзу через 
різну ширину колій. А тому продукцію часто дово-
диться перевозити вантажівками. 

Висновки. У результаті проведеного дослідження 
встановлено, що, незважаючи на виклики і загрози, 

які пов’язані з агресією росії проти України, органи 
державної влади і місцевого самоврядування здійсню-
ють значну роботу для вирішення актуальних логіс- 
тичних проблем аграрної галузі у зовнішній торгівлі з 
метою забезпечення національної та світової продово-
льчої безпеки.  

Для більш дієвої і своєчасної адаптації і транс- 
формації експортних можливостей для виробників аг-
рарної продукції в умовах війни органи публічної 
влади (відповідні Комітети Верховної Ради України, 
Міністерство економіки України, Міністерство аграр-
ної політики та продовольства України, Міністерство 
інфраструктури України) активно залучають міжнаро-
дних експертів, представників Торгово-промислової 
палати України, Державної установи «Офіс з розвитку 
підприємництва та експорту», фахівців аграрного біз-
несу.  

Загальними зусиллями розробляють альтерна- 
тивні логістичні маршрути для постачання вітчизняної 
сільськогосподарської продукції за кордон; визнача-
ються нові правила, інституції, можливості для екс- 
порту, механізми і спеціальні митні режими транзиту; 
здійснюється пошук партнерів; усуваються додаткові 
заходи контролю за органічною продукцією з України, 
які впроваджувалися у 2015-2021 рр.; формуються 
стратегічні програми державної підтримки аграрної га-
лузі у питаннях зовнішньої торгівлі. Наприклад, Міні-
стерство економіки України обговорює з представни-
ками міністерств різних європейських країн низку аль-
тернативних варіантів щодо комбінованих маршрутів  
і можливості скасування мита і квот на український 
експорт, у тому числі аграрної продукції. 

За підрахунками Продовольчої та сільськогоспо-
дарської організації ООН (ФАО), для фінансової під-
тримки розвитку українського аграрного сектору не-
обхідно 115,4 млн дол. США. 

Необхідно відмітити, що задля вирішення існу- 
ючих проблем експорту сільськогосподарської проду-
кції Європейською комісією розроблено План дій 
«Шляхи солідарності ЄС-Україна». Він передбачає 
альтернативні логістичні маршрути для організації 
експортних постачань агропродукції з України з вико-
ристанням усіх видів транспорту, тобто на засадах  
мультимодальності та екологічності. Цей програмний 
документ містить низку таких кроків:  

1) надання учасниками європейського ринку до-
даткових суден і вантажівок; створення логістичної 
платформи задля узгодження попиту, пропозицій і за-
питів, налагодження контактів, встановлення кон- 
тактних пунктів за принципом «єдиного вікна»;  

2) збільшення пропускної здатності транспорт-
них мереж і перевантажувальних терміналів;  

3) прискорення митних процедур і перевірок на 
кордоні між Україною та Європейським Союзом;  

4) тимчасове зберігання товарів на території ЄС;  
5) збільшення потужностей інфраструктури екс-

портних коридорів і покращення сполучення між Ук-
раїною та ЄС у середньостроковій перспективі.  

Одним із пріоритетних напрямів усунення існу- 
ючих бар’єрів, що перешкоджають ефективній органі-
зації зовнішньоекономічної логістичної діяльності, 
має стати активізація мережевої взаємодії та партнер-
ських взаємовідносин на основі створення агрокласте-
рних структур [46-49], об’єднання дрібним фермерсь-
ких господарств для належного виконання контрактів 
(кооперація), а також спільної діяльності в аграрній 
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сфері двох або більше компаній і різних груп 
стейкхолдерів для досягнення загальної мети і синер-
гетичного ефекту (колаборація). 

Перспективи подальших досліджень полягають в 
аналізі й узагальненні існуючих теоретичних підходів 
до визначення змісту понять «зовнішньоекономічна 
логістична діяльність», «експортний потенціал», «екс-
портна стратегія» з урахуванням специфіки функціо-
нування аграрних підприємств; розроблення рекомен-
дацій з відновлення конкуренто-спроможності аграр-
ного сектору України у післявоєнний період з ураху-
ванням впливу публічного управління.  
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ТРИАЛЕКТИЧНІ ЗАСАДИ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ГОСПОДАРСТВОБАЧЕННЯ: 
УНОМІКА, ТРАНСПЕРСОНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ І ДУХОВНО-

МОРАЛЬНІСНА ГЛОБАЛІСТИКА 
 

Господарство, що розуміється досить широко, не 
є під'яремною роботою худоби, але творчою діяль- 
ністю розумних істот, які необхідно здійснюють у 
ній свої індивідуальні начала, індивідуальності ж 
властива свобода, навіть більше, слід сказати, що вона 
і є ця сама свобода, і якщо свобода є творчістю, то ін-
дивідуальність є справжнім творчим  у нас нача-
лом, який є невгасимим і неусувним у господарстві.  У 
господарстві твориться культура. 

С. М. Булгаков 
 

Область людяності охоплює… 
своєю людською потенцією бога та весь світ. 

М. Кузанський 
 

Частина перша 
 
Новий людиномірний формат постнекласичної еко-

номічної науки відкриває нові можливості для розу-
міння господарства як цілісної сфери людської життє-
діяльності та особистості як її базового свободо-відпові-
дального творчого суб'єкта. Нові методологічні напра-
цювання в галузі господарствобачення в останнє деся-
тиліття засновані на осягненні та розгортанні основних 
принципів постнекласичної науки, яка прагне пізнання 
цілісних людини та господарства, реальності в цілому, 
де механіко-матеріалістичний підхід з його основним 
методом матеріалістичної діалектики довів неможли-
вість розуміння цілісності світу. Тому нині надзви-
чайно актуалізується дослідження духовного світу лю-
дини, її духу та свідомості.  

Більше того, ми переконані, що саме формат 
духу, духовності онтологічно зумовлює буття лю-
дини/людства. І це фундаментальне твердження до-
зволяє глибоко осмислити проблему найгострішої 
кризи домінантного соціального начала, що не підда-
ється розумінню висхідно профанної гуманістично-со-
ціальної бездуховної науки. Вона виявилася нездатною 

представити суть повсюдних кардинальних суспільних 
змін, що розпочалися наприкінці ХХ століття, і запро-
понувати науково обґрунтовані шляхи та механізми по-
будови людяного майбутнього. У цьому плані дово-
диться визнати, що домінантна роль соціального начала 
досягла межі й вичерпала себе як засіб розвитку, й як 
виживання людини (М. О. Чешков). У цьому винен пе-
редусім традиційний «гуманістично-науковий» підхід, 
який завжди дотримувався спотворено-шкідливої догми 
про діалектичну біо-соціальну сутність людини, а сама 
діалектика як загальний метод матеріалістичного  
пізнання розросталася як ракова пухлина у суспільній 
свідомості. 

Традиційна механіко-матеріалістична наука зав-
жди ігнорувала дух, начисто відкидаючи трактовку лю-
дини як духу, самовпевнено спотворювала цілісну реа-
льність, оголосила духовність однієї з основних лже-
наукових проблем. Людина, позбавлена наукою своєї 
онтологічної специфіки — духовності, її визначальної 
ролі у цілісній життєдіяльності, була перетворена на 
якийсь соціальний атом незбагненний у так само не- 
зрозумілій «тонкій соціальній матерії». Соціальний 
атом, який не має ціннісних засад для свого випадково-
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хаотичного руху, перебуває в орбіті «гуманістичної» 
економічно-прибуткової — цільової раціональності. 

У такому перекручено-схематизованому примітив-
ному баченні-розумінні людини досяг великого «ус-
піху» марксизм зі своїм діалектико-матеріалістичним 
світоглядом, який умертвляв все живе через розрив 
явищ і процесів на дві сторони. При цьому набирала 
чинності й наступна догма про певний вищий синтез 
цих розірваних сторін, які неминуче оживуть і забез-
печать процвітання людства. У цій примітивній схемі 
чахла так звана гуманістично-соціальна наука — по суті 
профанна, яка стала джерелом нинішньої глобальної 
кризи-лабіринту, що поглиблюється, вихід з якої вона 
не в змозі знайти і передбачити. Сьогодні потрібно по-
годитися з твердженням про те, що зараз найвищими 
темпами і повсюдно відбувається завершення соціальної 
стадії еволюції людства. І головна специфіка вичер-
пання соціальної домінанти полягає в тому, що ця ви-
черпаність відкриває можливість її подолання, так би 
мовити можливість «зняття» протиріччя соціально-при-
родного, яке вкрай загострилося в сучасному світі,  
перетворюючи людину на постлюдину, на робота як 
раба технократичної, техносної цивілізації. 

Розв’язання цієї драматичної, а точніше — тра- 
гічно-суїцидальної, катастрофічної ситуації дозволяє 
говорити про необхідність формування нової парадигми 
господарствобачення, введення людиномірності в нову 
світоглядну науку, що нині формується. У ній першо-
рядне значення слід приділяти процесам олюднення  
і одухотвореності. Вони сьогодні стають сенс-о-розу-
мінням для формату дослідження шляхів і механізмів 
виходу з сучасної кризи-лабіринту глобального світу,  
і виступають сутнісними умовами реалізації імперативу 
виживання людства. 

У цьому людиномірному форматі світорозуміння 
приходить чітке усвідомлення, що хвалена і досі па- 
нівна гуманітарна наука та створені нею так звані 
«ефективні менеджери» постають безжальними вбив-
цями всього людського, людяного, що ще існує на  
грішній Землі. Вони, не розуміючи самої людини та її 
внутрішньої духовної триєдиної природи, тупо вірять у 
відсутність поняття «людяність», а тому й усі їхні по-
рожньо-брехливі, шкідливі «гуманістичні» побудови 
породжують лише профанний гуманізм як сліпу псевдо-
релігійну віру (С. Л. Франк). Вони служать лише роз- 
людненню, поглиблюючи і розширюючи прірву дійсно-
сті через свої смислові нерозуміння про вже існуючу 
глобальну апокаліптичну кризу. 

Мудрі мислителі завжди знали, що для покра-
щення-вдосконалення світу треба змінювати свідо-
мість людей, насамперед основи світорозуміння. Нові 
методологічні положення постнекласичної економіч-
ної, а вірніше — господарствознавчої науки, які сьо- 
годні вже знайшли відображення в останніх програмах 
і наукових публікаціях, можна звести до наступних: 
по-перше, філософія господарства стає цілісною сферою 
розмірковуючого знання про реальність і дійсність. Саме 
в цій іпостасі вона стає метаметодологією для справ-
жнього розуміння економічних явищ та процесів  
(Ю. М. Осіпов, М. Б. Шулевський та ін.); по-друге, 
універсуміка (у плані аналізу економіки — екуніка)  
формується як сфера розуміння людиною синкретич-
ності світу (В. М. Тарасевич); по-третє, визнання ак-
сіомою нашої гіпотези про триєдину, триіпостасну ду- 
ховно-біо-соціальну природу людини («Як аксіому слід 
прийняти цілісно три іпостасі природи людини, а 

саме — духовну, біологічну, соціальну», А. М. Колот) 
як основного господарство-творчого суб'єкта; по-чет- 
верте, виділення та обґрунтування архетипу свободи-
відповідальності людини як специфічного коду-матриці 
розгортання людини як родової істоти (Г. В. Задорож-
ний); по-п'яте, свідомість людини зараз уже утверджу-
ється як новий головний предмет праці в сучасному про-
сунутому інформаційно-віртуальному суспільстві. 

Проте поки що не настав час, щоб сучасна лю-
дина у всій розмисловій глибині прагнула кардинально 
змінити своє світобачення і визнала, що «саме Свідо-
мість є джерелом матерії, енергії та законів природи в 
цьому всесвіті та у всіх інших всесвітах (якщо вони іс-
нують)» [16, с. 13]. Зрозуміла б, що у свідомості закла-
дено «доброчинну творчість, яка збагачує людину та 
образ людяності. У свідомості, саме у свідомості, суб- 
станціонально зарядженій людяністю, а не в розумі, 
який теж не применшується, але підпорядковується 
сенсо-цільовим установкам свідомості. Свідомість, а не 
розум, — носій і хранитель мудрості й образу людяності» 
[15, с. 146] (виділено нами — Г. З., О. З.). 

Ці методологічні положення нової людиномірної 
науки взаємно відсвічуються у двох явищах-процесах: 
уномі людини-особистості та господарстві як цілісній 
сфері її життєдіяльності. Тим самим актуальним сен-
сорозумінням-полем кризової дійсності та можливостей 
її подолання є виокремлення і розуміння унома людя-
ності як розгортання істинного знання про власне лю-
дяне в самій людині протягом усієї її господарської 
життєдіяльності. 

При цьому змінюється формат дослідження та  
розгляду людини та її життєдіяльності. На необхідність 
кардинальної зміни мислення про людину та реаль-
ність вказували релігійні філософи Срібного віку. З ін-
шого боку, аналіз робіт Мартіна Бубера, Франца Ро-
зенцвейга та Ойген Розенштока-Хюссі, як західних 
мислителів початку-середини ХХ століття, показав, 
що вони також серйозно замислювалися над пробле-
мою «майбутньої філософії», яка має ґрунтуватися на 
началах «слова», Логоса, які протистоять принципу "ро-
зуму", або "раціо", що означає спробу визначити "люд-
ське начало у нашій людяності". 

Сьогодні, коли рашисти розв’язали терористичну 
війну проти українського народу, знову відроджується 
потреба досліджувати людину, суспільство, реальність 
у сотеріологічному векторі людяності у зв'язку з над- 
мірним загостренням проблеми виживання людини/люд-
ства в умовах глобальної кризи-лабіринту, що триває 
і поглиблюється. При цьому вона повною мірою вра-
зила і неокласичну економічну науку з її головним ме-
тодом — методологією індивідуалізму, де, як і раніше, 
хоча тепер і не цілком гласно, панує поверхнево- 
розумна економічна людина, а капіталу приписуються 
більш поверхнево-гламурні форми інтелектуального, со-
ціального, людського, культурного та навіть духовного. 
Проте традиційна суть економіки як грошово-товар-
ного, обмінного, купле-продажного господарства заради 
прибутку не змінюється. 

Відбувається дійсний практичний руйнівний три-
валий наскок на так звану соціальну основу суспільства. 
Але він, як і раніше, більшості вчених бачиться як 
щось завжди позитивно прийнятне, бо без сутнісних 
роздумів слову «соціальне» віддається роль певної ря-
тівної панацеї. У соціальні відносини вступає еконо- 
мічний індивід, не зовсім розуміючи, що соціальне соці-
альному — різниця, бо у звичайній мові немає проблеми 
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виділення того, заради чого розгортається соціальне: 
блага чи зла. Догматичне визнання соціального як  
«завжди позитивного» зіграло злий жарт у процесі де-
еволюції людства. Гуманістично-профанна наука досі 
не зрозуміла, що соціальне є щось нейтральне, що й 
породжує кризове буття. Вихід неминуче є, але він не 
пов'язаний з економічним індивідом як соціальним ато-
мом. 

У сучасній науці ще немає розуміння того, що на-
справді існує похідність соціального начала від духовного 
начала, яке у господарському світобаченні та світо-
знавстві запліднює конкретні економічні та соціальні 
цілі ціннісною раціональністю. Слід усвідомити, що по-
долання відчуженої соціальності, а рівнозначно і необ-
хідність реалізації імперативу виживання людства 
єдино можливе в домінанті духовності, яка дозволяє 
входити у формат розуміння цілісності господарства як 
життєздатної та людино-рятувальної векторності реаль-
ності. У зв'язку з цим виникає два смислові питання: 
що є тим духовним кодом-центром особистості-мікро-
косму, який розгортає-розвиває людину як «стягнутий 
всесвіт» (Шеллінг), і чому так важливо правильно-
продуктивно, людяно для людини реалізовувати цей код 
у процесі господарювання? 

Відповідь на перше запитання перегукується з об-
ґрунтуванням С. М. Булгаковим необхідності переходу 
від формату матеріалістичного економізму до господар-
ської творчості як культури, що й мало стати форма-
том більш глибинного та всебічного осмислення цілісної 
життєдіяльності людини. «Господарство, зрозуміле 
досить широко, не є під'яремною роботою худоби, але 
є творчою діяльністю розумних істот, котрі необхідно 
здійснюють у ній свої індивідуальні начала, індивідуа-
льності ж властива свобода, навіть більше, слід ска-
зати, що вона і є ця сама свобода, і якщо свобода є 
творчістю, то індивідуальність є справжнє творче в нас 
начало, яке невгасимо і неусувно і в господарстві. У  
господарстві коїться культура» [1, с. 304] (виділено 
нами — Г. З., О. З.). У даному теоретичному положенні 
цілком очевидне розуміння індивідуальності саме як 
особистісності, яка виступає фундаментальною осно-
вою-властивістю господарюючої особистості. 

«Справжнє творче у нас начало» є основною ха- 
рактеристикою центральної метафізичної ідеї про лю-
дину як трансцендентального суб'єкта господарства. 
Логіка такого підходу вела до того, що центр тяжкості 
у дослідженні проблеми економізму дедалі все більше 
і більше пересувався від політичної економії у бік філо-
софії. По суті, вже на початку ХХ століття по-новому 
постало питання і сенс життя, про світ як господар- 
ство, а в ньому закладена деяка внутрішня інтуїція, 
особливе якісне світовідчуття. Воно було пов'язано, 
передусім, з тим, що господарство як творчість є пси-
хологічним феноменом, а говорячи ще певніше, госпо-
дарство є явищем духовного життя, тобто людяності. 
«Людина як потенціал, як глибина можливостей ін- 
тенсивна, а не екстенсивна, поєднує людей значно бі-
льшою мірою, ніж їх роз'єднує індивідуація. До цієї 
єдності чи основи, що представляє певний універс, до-
лучається кожна людина, без різниці, чи довго вона 
живе, чи багато чи мало вдається випробувати їй в  
емпіричному житті, який куточок світового калейдо- 
скопа їй відкриється» [1, с. 152] (виділено нами —  
Г. З., О. З.). 

Виходячи з такого розуміння, можна зробити  
висновок, що людяність-універс — це те глибинно  

сакрально-онтологічне вічне начало, висхідний код, де 
спочатку «вмонтована», «спочиває» справжня природа 
людини-особистості. Людство-універс є споконвічним 
єдиним началом реальності світу. «Це споконвічна, ме-
тафізична єдність людства, ця людяність є позитивною 
духовною силою, що діє у світі, є його єднаючим нача-
лом» [1, с. 152] (виділено нами — Г. З., О. З.), яке ви-
ступає глибинною основою майбутньої співтворчості 
світу як процесу розгортання вихідної синкретичності. 
Але такий підхід до пізнання світу-господарства не 
отримав подальшого обґрунтування-розкриття у еконо-
мічній науці. 

Якісно новий крок у дослідженні цієї проблема-
тики було зроблено професором В. М. Тарасевичем. В 
останніх своїх розробках він не тільки широко корис-
тується напрацюваннями геноміки (ген) та меметики 
(мем — одиниця зберігання та поширення елементів 
культури; мемплекси — релігійні догмати, ідеологічні 
доктрини та ін.), але при розгляді людини як мікро- 
універсуму ввів у науковий обіг поняття унів як своє- 
рідного синтезу генів і мемів, «первоатомів» людини-
універсуму. Вони відповідають за збереження, реплі-
кацію та еволюцію не власне біологічного та не власне 
суспільного, а власне людського в людині-універсумі. У 
людському унотипі як понадскладній системі сенсів, 
«вбудований» унетичний код — система запису спадко-
вої інформації про власне людяну людину. Уном є ви-
східно-людським кодом розгортання господарства, який 
не просто включає геном і мемон, але визначає їх як-
ість людяності як істинного відображення-розгортання 
особливої істоти — людини, яка створена «за образом  
і за подобою». 

Людина, як духовна істота, завжди шукає кра-
щого і прагне досконалості. «Людина покликана бути 
на землі саме духом» (виділено нами — Г. З., О. З.). Усі 
її душевні здібності даються їй «для благого та відпові-
дального служіння. І ось перше, що необхідно кожній 
людині, яка бажає творити культуру, це почуття свого 
предстояння, своєї покликаності та відповідальності» 
[7, с. 359]. 

Розуміння унома як спочатку закладеного у лю-
дині потенційного коду її життєдіяльності можна по-
рівняти з розумінням проєкту «я», описаного Х. Ор-
тега-і-Гассетом у його трактуванні життя. «Життя — це 
неминуча потреба здійснити саме той проєкт буття, 
який і є кожним із нас. Цей проєкт, чи «я», не ідея, не 
план, задуманий та довільно обраний для себе люди-
ною. Він заданий до всіх ідей, створених людським розу-
мом, і всіх рішень, прийнятих людиною. Більше того: як 
правило, ми маємо про нього лише невиразне уявлення. 
І все-таки він — наше справжнє буття, доля» [10,  
с. 425] (виділено нами — Г. З., О. З.). 

Проєкт «я» є, насамперед, саме дійсне я, яке реа-
лізується в моєму практично-реальному бутті. Проєкт 
«я» надає життєвий імпульс для мого життя, а моя 
воля може здійснити або не здійснити цей закладений 
проєкт ще до мого саморозуміння. Але моя воля «не 
може його виправити, переінакшити, обійти або замі-
нити. Ми з неминучістю — той програмний персонаж, 
який покликаний здійснити самого себе… Життя у пря-
мому значенні цього слова, драма, бо воно є жорсто-
кою боротьбою з речами (включаючи і наш характер), 
боротьбою за те, щоб бути справді тим, що міститься 
в нашому проєкті» [10, с. 425] (виділено нами — Г. З., 
О. З.). Цей проєкт «я» саме і закладений в уном лю-
дини, який покликаний розгорнути її життя в її госпо- 
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дарстві, що здійснюється нею, у самому широкому се-
нсі, у значенні цільної, цілісної життєдіяльності. 

Сенс унома людяності не визначається (в прин-
ципі не може визначатися!) у форматі механіко-мате-
ріалістичної науки, форматі матерії, нехай навіть соці-
альної, про яку ще поки що говорять ортодоксальні ма-
теріалісти. Бо мова унома походить від Отця, вона 
«залишається німою, доки я не захочу почути її. Її сенс 
не буде розгаданий доти, доки я не поверну до нього по- 
гляду. Сторінки мого дорожнього щоденника вже були 
заповнені — як це називається? — симпатичним чорни-
лом — перш ніж я вирушив у свою дорогу. Я можу напи-
сати там, що завгодно, але Бог чекає від мене, щоб я 
роздивився написане Ним, щоб за Його письменами про-
вів лінії своїх шляхів. Істина нашого життя народжу-
ється раніше життя самого, раніше того, коли наше 
я здатне назвати себе. Потрібно тільки, щоб розум не 
схибив, щоб серце виявилося на місці й міг сказати: ось 
я!, коли Слово Отця на мить просвітліє в нас, пройде 
поряд або удостоїть видимої присутності…» [11, с. 216] 
(виділено нами — Г. З., О. З.). 

По суті, не називаючи унома, М. К. Мамарда-
швілі звертається до його опису у руслі своїх філософ-
ських роздумів. Він пише, що світові релігії, «які від-
різняються від етнічних, або народних, релігій насам-
перед тим, що вони звернені до особистості і припус-
кають наявність у самій людині начала та кореня, який 
заданий у ній як певний внутрішній образ, чи голос. І 
досить чути цей голос і слідувати йому, опинившись 
віч-на-віч зі світом, не чіпляючись ні за який зовнішній 
авторитет, жодну зовнішню опіку, користуючись 
лише цим особистісним джерелом, щоб йти, і тоді в до-
розі Бог допоможе. Він допоможе тільки тому, хто йде. 
Як говорив із цього приводу один із отців Церкви, у 
строгому сенсі нам не потрібна при цьому навіть така 
книга, як Біблія, якщо є це джерело, що означає, що, 
в принципі, в людину ніщо ззовні не входить, воно вже 
має бути всередині. У принципі, ззовні неможливі ні  
передача знання, ні управління, бо дії, що мають внут-
рішнє джерело, вони, як би розпрямляючись подібно 
до пружини, зсередини кореспондують і узгоджуються, 
а не шляхом зовнішньої організації. І знаємо ми про це 
не з книг, не із зовнішньої норми; ця свідомість не 
управляється зовнішнім повчанням чи зовнішнім на-
сильством, приведенням до однієї думки. 

Тому він і казав, що нам не потрібна навіть така 
книга, як Біблія. Але оскільки людина слабка істота, 
то чисто прагматично, випадково вона все ж таки зму-
шена звертатися до її тексту. Хоча у строгому значенні 
слова, повторюю, текст цей як би не потрібен, оскі-
льки він сам собою існує в людині у вигляді внутрішнього 
особистісного кореня та джерела та орієнтиру» [8,  
с. 263] (виділено жирним курсивом нами — Г. З., О. З.). 

Гіпотеза про уном людини певною мірою спира-
ється на міфологічну теорію початкового знання, в 
якому як у її висхідних постулатах виступають еволю-
цією руху в бік одухотвореності; творча першопричина, 
що створила світ, заснована на глибокому розумінні 
творчої природи самої людини («весь світ створений за 
образом людським»); попереднє знання, що передує на-
чалу, і розчинене в океані мудрості. 

Через те, що в розумі людини закладено попереднє 
знання, «людина все одно здогадується про існування 
іншого, і тому мислить, виходячи з глибших, що «вихо- 
дять за рамки світу» знань. У міфології джерелом по-
дібної інтуїції зазвичай вважаються знання, отримані 

до народження або після смерті. Вони є підсвідомими, 
що передують світу та є пренатальними. Це те, що має 
на увазі єврейський мірдаш (тлумач біблійного писан-
ня — Г. З., О. З.), коли приписує знання дитині, що не 
народилася, в лоні, кажучи, що над її головою сяє  
світло, в якому вона бачить всю досконалість світу» 
[16, с. 39] (виділено нами — Г. З., О. З.). 

Попереднє знання, розчинене в океані мудрості, 
виражає те, що, з одного боку, «початкова мудрість 
передує світові, тобто первинна по відношенню до Его 
і виникнення свідомості, міфи кажуть, що вона прена-
тальна»; з іншого боку, «пояснює ту гіпотезу, що усі 
знання є «пам'яттю». Завдання людини у світі полягає 
в тому, щоб за допомогою свідомого розуму згадати 
знання, що існують до появи свідомості» [16, с. 39] (ви-
ділено нами — Г. З., О. З.). У цьому плані можна стве-
рджувати, що попереднє знання, закладене в уном лю-
дини, несе в собі початкову мудрість, але її пригаду-
вання через розкриття пам'яті співвідноситься з роз- 
гортанням уному в процесі життєдіяльності людини. 

Міфологічна теорія початкового знання анало- 
гічна філософській доктрині Платона ідей та пам'яті 
про пренатальне сприйняття ідей та пам'яті про них. 
Це пояснює тим, що «початкові знання того, хто все 
ще згорнутий у досконалому стані, добре простежу-
ються у психології дитини. У зв'язку з цим у багатьох 
примітивних культурах дітям придавали особливі знаки 
поваги.  Для дитини великі образи та архетипи колек-
тивного несвідомого є живою реальністю, вони дуже 
близькі їй; дійсно, багато її висловлювань і реакцій, 
запитання і відповіді, образи та фантазії виражають 
знання, яке все ще виходить з її пренатального буття. 
Це — трансперсональний досвід, не набутий індивідуа-
льно, володіння, що прийшло «згори». Такі знання по 
праву вважаються спадковими, а дитина — новона- 
родженим предком» [16, с. 39] (виділено нами — Г. З., 
О. З.). 

Ми переконані, що уном, де «мешкає» початкове, 
висхідне знання мудрості, тотожно Людяності, закладе-
ній до процесу життєрозуміння та життєвідправлення. 
Уном, початкове знання мудрості є джерелом само- 
формування людини в ході побудови та розвитку осо- 
бистості, яка «як ядро життєвої діяльності, викорис-
товує об'єкти внутрішнього та зовнішнього світу як бу-
дівельний матеріал для своєї цілісності. Ця цілісність 
як така є завершенням, самоорганізацією» [16, с. 57]. 
Але це така самоорганізація, яка триває все свідоме сво-
бодо-відповідальне життя, бо людина у кожному сво-
єму рішенні та вчинку має бути людиною. Людяність 
накладає свій відбиток на волю людини, бо в самому 
уномі вже започатковано висхідно-глибинний «архе-
тип» «свобода-відповідальність». З нього випливає, що 
я як програмний персонаж не є самовільністю (не)здій-
снення життя людяного, бо його відмінна специфіка 
саме і задається єдиною людяною свободою-відповідаль-
ністю. 

Значення унома у господарській діяльності пере-
творення світу важко переоцінити на полі сучасного 
науково-філософського дискурсу, бо весь творчий гос-
подарський процес є його розгортанням-відтворенням. В 
уномі полягає онтологічна єдність людини і світу. Ця 
онтологічна єдність може бути пізнана «не через ра- 
ціональну свідомість, не через науку і теорію світу, як 
вона розумілася раціоналізмом і просвітництвом... Ви- 
никає ідея, що, можливо, наш зв'язок зі світом, наша 
злитість зі світом лежить зовсім на інших рівнях, ніж 
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передбачалося раніше?» [9, с. 252] (виділено нами —  
Г. З., О. З.). 

З онтологічної єдності людини і світу випливають 
«такі рівні та структури свідомості, в яких ми маємо 
справу з неруйнованою єдністю суб'єктивного та об'єк-
тивного, суб'єкта та об'єкта, думки та предмета», 
якимось лоном сенсу, в якому «ми блаженно перебува-
ємо, материнське лоно якоїсь людини необхідної пер-
винної єдності її зі світом» [9, с. 252] (виділено нами — 
Г. З., О. З.). З уному, як материнського лона, людина 
зачинається, формується, стає, розгортається у про-
цесі своєї господарської життєдіяльності, ви-являючи 
свою людяність. Тому аналіз процесу розгортання 
уному свідчить про те, що «людина є зусилля бути лю-
диною», що у цьому зусиллі бути людиною розкрива-
ється сутність людини. 

«Оскільки людині притаманний цілком певний 
уном, як контрарність геному і мемону, і цей уном 
пропорційний і рекуррентний життєвому шляху лю-
дини, остільки й у творах людських уном концентру-
ється, відтворюється і виражається» [12, с. 140]. Олюд-
нення, людяність — це сьогодні той висхідно життє-
рятівний фокус, в якому збираються-відсвічуються всі 
найактуальніші питання сучасного світу як світу- 
пустоти, світу-пожирача, світу-розбещувача, світу-
вбивці, але водночас і світу софійного богодомогоспо-
дарства, в якому є ключ до всіх таємниць і проблем 
людини, ключ до порятунку всього того, що має бути 
врятованим і що ще можна врятувати. 

Чому необхідно говорити та досліджувати не про-
сто окремо гени, меми, уни, але треба аналізувати їх у 
полі розкриття висхідної синкретичності реальності, 
універсуму та людини? Тому що в них (і через них) ко-
дується-розкривається наступність і подоба, насіння, 
тобто образ людини. Образ людини саме в її софійності, 
а не як поверхнево «сконструйований» одномірний кон-
цепт-симулякр, а саме: «людина економічна» або «лю-
дина інституційна». «Симулякр — це образ без подоби. 
Для того, щоб був образ, потрібно, щоб був не оригі-
нал, не предмет, а потрібна, за словами Канта, транс-
цендентальна схема. Образ, який не має трансценден-
тальної схеми, — це не образ. Це імідж, симулякр, тобто 
копія, яка передує оригіналу. Ось із таких копій, 
іміджів, ролей, тобто без образів та образів без транс-
цендентальних схем, і складається соціальна реальність» 
[3, с. 128] (виділено нами — Г. З., О. З.). Вона — лише 
ілюзія, об'єктивована в інститутах, звичаях, нормах, а 
«будь-який соціальний інститут зобов'язаний своїм іс-
нуванням не соціальному, а практично виправданим 
ілюзіям людини, її очікуванням». Соціальність, соціалі-
зація (власне на цьому й наполягав марксизм) — та 
друга (після поділу А. Смітом багатства і моральності 
та розведення їх у різні боки) біфуркаційна точка,  
після якої (у західній культурі думки) людина повністю 
йде у зовнішнє, бо «соціалізація підпорядковує вплив 
через іншого. А це означає, що всередині соціального 
завжди буде перебувати несоціалізована антропологічна 
стихія людини як її матерія та джерело» [3, с. 129] (ви-
ділено нами — Г. З., О. З.). 

Призначення уному саме й покликане «сформу-
вати» особливий спосіб життя, для якого спочатку 
створені-задані, з одного боку, фізичні константи ан-
тропного принципу; з іншого боку, його духовно-мо- 
ральнісна константа, яка, згідно з нами висунутою  
гіпотезою, спочатку «визначила» і самі фізичні кон- 
станти антропного принципу. 

Тут можна говорити про те, що уном несе в собі 
потенційну «передбаченість-заданість» триєдиної, три-
іпостасної духовно-біо-соціальної природи людини, а її 
специфічно-архетиповою основою є свобода-відповідаль-
ність особистості. Саме дух, духовність виступає все-
проникним «клеєм», що пов'язує біологічний (матері- 
ально-фізико-хімічний) та соціальний (взаємодія інди-
відів) світ-сторони єдиної реальності. Але в той же час 
такий «клей» «творить» істинно людяну всеприникну ду-
ховну сторону-засаду єдиної реальності в аспекті сво-
боди-відповідальності, яка властива лише людині як 
творчому суб'єкту свідомої діяльності. 

Ми повинні усвідомити, що особистісна методо-
логія відкриває новий вимір процесу розвитку — його 
людинорозмірність, що відповідає канонам постнекла-
сичної науки, що нині становиться. У методологічному 
плані тут важливі такі основні моменти, що потребують 
свого поглибленого дослідження. По-перше, чітко 
вказується на те, що розвиток має свого суб'єкта, кот-
рий характиризується усвідомлення своєї цілі в про-
цесі мислення, тобто визнається основна роль свідомо-
сті у процесі розвитку. Такий підхід знаходиться в  
руслі нової парадигми світорозуміння Універсуму як Го-
лографічного Всесвіту, у форматі якого свідомість роз-
глядається як більш фундаментальна засада реальності, 
ніж звичні для науки матерія, простір і час, а «Всесвіт 
постає нескінченною мережею подорожей у свідомості» 
[4, с. 68]. Тому і для економічної науки настав час за-
гального визнання свідомості як нового предмету праці, 
що пов'язане з безпосереднім переходом її у формат 
людинорозмірності, цілісності та універсумності. 

Цей формат виводить дослідника за межі суто 
економічного підходу і вводить його у господарську сис-
тему координат мислення, де господарство розуміється 
як вся цілісна сфера життєвідправлення людини. Еко-
номіка в цій сфері є лише обслуговуючою підсистемою, 
пов'язаною з товарно-грошовими, купле-продажними 
відносинами, переважно обмінними операціями, за до-
помогою яких реалізується-виробляється прибуток, 
законодавчо проголошений головною метою діяльності 
підприємства чи фірми. 

З іншого боку, цілісність, яка певним чином по-
в'язує свідомість та універсумність у предметному полі 
економічної науки, має принести розуміння того, що 
«економічне знання — універсумне та інтеграційне за 
фактом свого народження із спочатку синкретичного 
та цілісного універсумного. Це означає, що з моменту 
народження і «на все життя» в генетичному коді полі-
тичної економії відображені потенції цілісності, універ-
сумності, інтеграційності, схильності до інтелектуаль-
ної експансії та сприйнятливості до неекономічної  
думки та почуття, полілогу зі знанням екологічним, со-
ціальним, духовним та політичним. У політичній еко-
номії, як і краплі води, сконцентровано багатство  
океану універсумного та економіко-універсумного 
знання» [13, с. 132] (виділено нами — Г. З., О. З.). 

І суб'єкт розвитку в принципі не може вважатися 
таким, якщо індивід, що претендує на такий статус, 
не розуміє такої універсумності та інтеграційності, а є 
лише одномірною людиною: чи то економічною, соціо-
логічною, інституційною чи якоюсь іншою. Це дуже 
важливий момент, без якого нам не обійтися при 
більш всебічному і глибинному розгляді проблем гло-
бальності та суб'єкта господарського розвитку. 

Звідси випливає, по-друге, положення про те, що 
вирішальним моментом для вироблення форм роз- 
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витку є здатність суб'єкта до створення нового знання 
через медіаційний механізм мислення. І тут здійснюється 
відтворення людини і людства; якщо ж в основі його 
мислення лежить інверсійний механізм, то розвиток на-
буває переважно руйнівного характеру. Механізм меді-
ації є головним механізмом духовно-творчої інноваційної 
діяльності й саме він лежить в основі господарського  
розвитку. Потреба в новому знанні формується через 
незадоволеність людини перебувати в тому насампе-
ред організаційно-техніко-технологічному стані, який 
зараз наявний. Людина постійно прагне поліпшення, 
до якісно інакше можливого (О.  Панарін), як і змушує 
її у вигляді медіаційного механізму виробляти (тво-
рити) нове знання і шукати шляхи його реалізації, що 
потенційно було закладено в уномі людини. У цьому по-
лягає процес розвитку господарства. 

По-третє, визнається фундаментальна роль про-
цесі розвитку цінностей людини як суб'єкта розвитку, 
тобто нова теорія розвитку орієнтує на аналіз діяльно-
сті не взагалі/абстрактного, а людини в її особистісному 
та персональному бутті. Це вимагає виходу на перед-
ній план антропологічного знання, де актуалізується 
розробка нової ідеї розвитку. Хоча багато аспектів від-
повідної проблематики були досить ґрунтовно до- 
сліджені представниками Срібного віку — релігійними 
філософами, висланими з Радянського Союзу на «фі-
лософських теплоходах», але сьогодні через роздумові 
лінощі та примітивну поверхневу наслідуваність схема-
тичним західним економікс-ичним концептам це вже 
напрацьоване фундаментальне знання поки-що зали-
шається нерозпакованим. 

Завдання людиномірної постнекласики саме і зво-
диться до того, щоб повернути наукове мислення в осо-
бистісні координати, поза якими дуже проблематично 
в сутнісному плані розмірковувати про імператив ви-
живання людства, про порятунок людини з її людяними 
ціннісними засадами. 

Поряд з цими моментами слід особливо підкрес-
лити, що введення в поняття розвитку ціннісної скла-
дової, яка дозволяє говорити про уном людини як  
своєрідний початковий код розгортання людяного гос-
подарства, важливо не тому, що хтось самовпевнено 
вирішив це зробити, а тому, що сама реальна життє-
діяльність людини включає в себе цю складову, яка ба-
гато в чому, якщо не в першу чергу, визначає сам про-
цес життєдіяльності, її ціннісне цілепокладання. Йде-
ться насамперед про духовно-моральнісні, культурно-
ментальні цінності того чи іншого народу, які містять 
соціокультурні вікові коди життєдіяльності, своєрідні 
фундаментальні засади господарства та його націо- 
нальної культури. 

Розгляд моральності особистості дозволяє не про-
сто бачити поверхню дійсності, а й проникати в її гли-
бини, дозволяє не просто глянути, а й вдивлятися. Це 
дозволяє зробити висновок, що «той, хто діє — особи-
стість, його верифікація в тому, що він, будучи «ки-
мось» (але водночас точніше і детальніше), вказує на 
дію, на вчинок, за яким правом йому належить це ви-
значення «хтось». Адже він має особливу здатність і 
силу становлення, в якому він сам переживає як вільна 
істота. Свобода виявляється у причинності, а при-
чинність тягне за собою відповідальність» [2, с. 222] 
(виділено нами — Г. З., О. З.). 

Це право належності визначення «хтось» вихо-
дить з особистісних потенційних глибин, тих, які саме 

через вглядіння, а воно неминуче супроводжується і на-
гадуванням, виходить з уному людяності, який задає 
весь процес розгортання (становлення) особистості. 
Таке вглядіння дозволило К. Вайтилі стверджувати: 
«отже, вже на момент зачаття людина — «хтось». Вона 
є «кимось» і навіть тоді, коли ті чи інші фактори пере-
шкоджають їй реалізуватися у вчинку або зріло актуа-
лізувати самопанування і самовладання. Визначення 
«хтось» служить людині у результаті досвіду трансцен-
денції, але й у основі аналізу сущого. Більше того, той 
аналіз сущого, якому ми (у випадку з людиною) зобо-
в'язані метафізичним розумінням особистості, також 
виходить із досвіду трансценденції і в ньому знаходить 
свій головний сенс» [2, с. 223] (виділено нами — Г. З.,  
О. З.). 

Цей досвід трансценденції незмінно пов'язаний з 
поняттям духовності, бо «все те, з чого складається 
трансценденція особистості у вчинку і що її визначає, 
і є проявом духовності», а «всім проявам духовності лю-
дини, що мають такий яскраво виражений образ — об-
раз трансценденції у вчинку, — має відповідати у людині 
реальна іманенція духу, духовності. Людина не може 
проявити духовність, якщо вона так чи інакше не є ду-
хом. Духовність людського буття пізнається через тра-
нсценденцію особистості, тому «не можна відривати 
особистість від духовності, не можна відривати і ду- 
ховність від особистості». Духовні засади особистості 
закладені в розумі людяності, до розуміння чого зараз 
підходить сучасна наука, що досліджує так званий ін-
формаційно-хвильовий геном людини. 

Проблема дослідження уному людяності стає 
центральною у постнекласичній людиномірній економіч-
ній науці тому, що вся життєдіяльність особистості як 
базового свободо-відповідального творчого суб'єкта гос-
подарських трансформацій постає як процес розгор-
тання такого уному. Гіпотеза про уном людяності, що 
дозволяє пов'язати воєдино свободу-відповідальність, 
дарує надію на вирішення найгостріших кризових 
проблем через кардинальні зміни свідомості як нового 
предмета праці у форматі людиномірності. 

У триіпостасній духовно-біо-соціальній природі лю-
дини-особистості уни, гени і меми як носії духовного, 
біологічного і суспільного з'єднані незлитно-єдиним  
зв'язком таким чином, що, одночасно відображаючи 
різні рівні життя людини, вони є і частиною, і цілим, 
але на кожному рівні ціле більше від суми своїх час-
тин. У цьому полягає специфіка іпостасного незлитно-
єдиного зв'язку, що забезпечує живу життєдіяльність 
людини. 

Саме всі ці проблеми дозволяють встановити ос-
новний вектор сьогоднішньої господарської науки, яка не 
виходить з хибної тези про те, що вибір та успіх визна-
чає людське існування. С. Лец писав, що людина не має 
вибору: вона має залишатися людиною. Але щоб людина 
залишалася людиною і змогла вижити, необхідно ус-
відомити, що «до нового раю повинна йти людина», для 
чого релігія повинна переходити «в духовну глибину лю-
дини», і духовна глибина має повертатися людині. При 
цьому слід вказати, що мова йде про істинну духов-
ність, а не про релігійні ідеології. 

Визнання гіпотези про єдину триіпостасну — ду-
ховно-біо-соціальну природу людини як аксіому нової 
соціальної науки відкриває можливість розуміння того, 
що і гіпотеза про уном людяності, яку обгрунтували 
саме українські вчені-економісти, найближчим часом 
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стане аксіомою нової постнекласичної людиномірної на-
уки. Це сприятиме осмисленню суті антикризових  
трансформацій, задасть головний вектор сотеріологіч-
ності необхідних практичних соціально-економічних, 
господарських реформ на благо людяної людини. 

Уноміка, як нова інтегральна наука про людяність 
та її розгортання в господарстві [5; 6], покликана стати 
тією свічкою, яка зможе висвітлити шлях виживання 
людства, поставити Технос на службу людині, запропо-
нувати життєрятівний сценарій майбутнього. 
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НАШІ ЮВІЛЯРИ 

УКРАЇНСЬКИЙ КОРИФЕЙ 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ. 

З нагоди 90-річчя Пили Василя Івановича 

В канун 90-річчя (13.01.1932 р.) Василя Івановича 
Пили, доктора економічних наук, професора, заслуже-
ного діяча науки і техніки України, академіка Академії 
економічних наук України, природно виникають спо-
гади соратників і учнів про спільні наукові справи та 
його особистий вклад в українську економічну науку. 

Ювіляр на протязі близько 50-ти років виступав 
ініціатором та організатором творчої і ділової спів-
праці колективів Економічного науково-дослідного 
інституту Держплану України (ЕНДІ, м. Київ) та Ін-
ституту економіки промисловості Академії наук Укра-
їни (ІЕП, м. Донецьк) — головних фундаторів Академії 
економічних наук України, діючої з 1992 р. 

Накопичення досвіду професора В. І. Пили в 
сфері територіального планування і управління розпо-
чалося з 1963 р. роботою в Плановому Комітеті Пів-
денно-Західного економічного району Української 
РСР. У той час управління народним господарством 
республіки і країни в цілому здійснювалось на основі 
використання переважно територіального принципу 
управління на базі Українського Раднаргоспу (1957-
1965 рр.). 

Проблеми досягнення поєднання територіаль-
ного і галузевого управління лісогосподарським ком-
плексом України спонукали ювіляра до вступу в аспі-
рантуру Ради по вивченню продуктивних сил при 
Держплані СРСР (м. Москва).  

В 1970 р. він успішно захистив кандидатську ди-
сертацію на тему "Ефективність розвитку і розміщення 

лісової промисловості Південно-Західного економіч-
ного району". Він був запрошений на роботу в ЕНДІ 
Держплану України, де пройшов шлях від старшого 
наукового співробітника відділу економічних проблем 
лісової і деревообробної промисловості, вченого сек-
ретаря інституту, завідувача відділу проблем терито- 
ріального планування та відділу проблем регіональної 
економіки до заступника директора з наукової роботи 
(1991-2009 рр.). 

У 1973 р. разом з соратниками з ЕНДІ під керів-
ництвом О.С. Ємельянова він підготував колективну 
монографію "Перспективи соціально-економічного 
розвитку УРСР (прогноз на 1976-1990 рр.)".  

Поштовхом формування власної наукової школи 
з проблем територіального планування і управління 
була плідна співпраця В. І. Пили з академіком АН Ук-
раїни М. М. Паламарчуком і д.е.н., професором 
Д. М. Стеченко. В 1976 р. вони разом видали моно- 
графію російською мовою у видавництві "Мысль" 
(м. Москва) "Проблемы развития и размещения про-
изводительных сил Юго-Западного экономического 
района". 

У травні 1987 р. В. І. Пила захистив дисертацію 
на здобуття наукового ступеня доктора економічних 
наук на тему "Програмно-цільове планування міжга-
лузевого промислового комплексу". Під його науко-
вим керівництвом було підготовлено 2 доктори наук 
(2001 та 2013 рр.) і 19 кандидатів економічних наук 
(1985-2016рр.).  

Будучи науковим керівником кандидатського  
і докторського дисертаційного дослідження Олени 
Сергіївни Чмирь, вони разом стали фундаторами на- 
уково-методичного забезпечення і оцінки діяльності 
Спеціальних економічних зон (СЕЗ) і Територій пріо-
ритетного розвитку (ТПР) в суверенній і незалежній 
Україні. 

Результатами становлення і розвитку наукової 
школи В. І. Пили стало понад 70 наукових досліджень, 
більше 20 нормативно-правових актів з питань еконо-
мічного і соціального розвитку України та її регіонів, 
програмно-цільового планування, розміщення про- 
дуктивних сил, розвитку регіональної економіки.  

В 1992-1993 рр. фахівці ЕНДІ і ІЕП за участю 
В. І. Пили розробили "Основні напрями регіональної 
економічної політики в Україні", які були обговорені  
і прийняті колегією Мінекономіки України за допові-
дями В. Ф. Столярова і Б. М. Біренберга. Головною 
ідеєю гармонізації територіальних і галузевих відтво-
рювальних процесів стала їх синхронізація у часі і уз-
годження по ієрархії в розмежуванні суспільного від- 
творення людського та промислового потенціалів ре-
гіонів, як стриженя підвищення соціальної відпові- 
дальності Центру і регіональних органів влади. 
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Розвиваючи ідеї і настанови В. І. Пили, фахівці 
ЕНДІ розробили "Концепцію розвитку лісопромисло-
вого комплексу України на період до 2010 року" з за-
хистом Я. Я. Д'яченко докторської дисертації. 

У 1981 році професор В. І. Пила визначив регіо-
нальні проблеми розвитку промисловості України, а в 
1979 р. — сформував основи програмно-цільового пла-
нування промислових комплексів республіки. 

Основним напрямом творчого і ділового співро-
бітництва колективів ЕНДІ і ІЕП стала розробка ме-
тодичних вказівок і рекомендацій щодо формування 
системи показників, програм і планів комплексного 
соціально-економічного і культурного розвитку міст, 
адміністративних районів і областей України (1982, 
1997 рр.). 

Окрім міст Києва і Донецька, Пила Василь Іва-
нович ініціював наукові дослідження з територіаль-
ного планування і управління в інших містах України. 
З січня 2012 р. ювіляр працює завідувачем кафедри 
державного управління та місцевого самоврядування, 
з квітня 2015 р. — професором кафедри публічного уп-
равління та адміністрування Хмельницького університету 
управління та права.  

 
 
 
 
 
 

В 2014 р. В. І. Пила, В. М. Стеченко, В. І. Ку- 
ценко виступили науковими рецензентами монографії 
"Складові регіонального розвитку національного гос-
подарства", яку підготував колектив ПВНЗ "Буковин-
ський університет" за результатами виконання на- 
уково-дослідної роботи "Формування комплексної  
системи соціально-економічного розвитку регіону" 
(м. Чернівці). 

У 2017 р. на честь свого 85-річчя з дня наро-
дження і 50-річчя науково-педагогічної і громадської 
діяльності д.е.н., професор Василь Іванович Пила був 
визнаний Хмельницьким університетом управління та 
права засновником наукової школи конструктивної 
соціально-економічної регіоналістики (Університет-
ські наукові записки. 2017. №1(61). С. 12-14). 

Визнання результатів майбутніх наукових справ 
професора Василя Івановича Пили та його учнів спри-
ятимуть зростанню наукового рівня територіального 
планування і управління національним господарством 
унітарної України з бюджетної федералізацією і соці-
альним розвитком. 

 
 

Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 
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З НАГОДИ 75-річчя З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  
доктора економічних наук, старшого наукового співробітника,  

академіка АЕН України  

ХАРАЗІШВІЛІ ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА 

4 листопада 2021 року виповнилося 75 років ви-
датному вченому-математику-економісту, доктору 
економічних наук, кандидату технічних наук, стар-
шому науковому співробітнику, головному науковому 
співробітнику Інституту економіки промисловості 
НАН України, академіку Академії Економічних Наук 
України Харазішвілі Юрію Михайловичу. Майбутній 
вчений народився у м. Острогожськ Воронізької об- 
ласті, але через місяць опинився на батьківщині ба-
тька – Грузії, у м. Тбілісі, де отримав середню освіту, 
а потім вступив до Київського інституту інженерів ци-
вільної авіації. У 1969 р. закінчив Київський інститут 
цивільної авіації за спеціальністю «Математичні й ра-
хувально-обчислювальні прилади та обладнання» та 
був залишений у лабораторії моделювання систем ке-
рування літальними апаратами КІІЦА на посаді інже-
нера, старшого інженера. Його наукове життя було 
пов’язане спочатку з технічними науками, а потім – з 
економічними. У 1975 р. закінчив заочну аспірантуру 
КІІЦА та захистив кандидатську дисертацію за фахом 
05.13.13 – «Обчислювальна техніка». Є автором гіб- 
ридних обчислювальних систем, що поєднують пере-
ваги аналогових та цифрових обчислюваних машин 
для моделювання динаміки польоту літальних апаратів 
(у тому числі космічних) у реальному масштабі часу. 
Особисто розробив компілятор для автоматизації 
складання схеми моделювання і масштабування ана-
логових машин на цифровій техніці. За цією темати-
кою отримав 3 авторських свідоцтва. З 1977 по 1979 р. 
працював у Конструкторському бюро «Промінь» ви- 

робничого об’єднання ім. Артема у відділі перспек- 
тивних розробок на посаді інженера-конструктора  
1 категорії, де займався моделюванням та розробкою 
систем керування літальними апаратами для захисту 
задньої півсфери літальних апаратів – ракетами зво-
ротного старту. З 1979 по 1984 р. працював У Київсь-
кому філіалі всесоюзного НДІ радіоапаратури на по-
саді старшого наукового співробітника, де займався 
моделюванням та розробкою систем вторинної радіо-
локації — маяків-відповідачів. Розробив математичну 
модель системи вторинної радіолокації «запит-відпо-
відь», що дозволило виявити «вузькі місця» системи та 
запропонувати нове вирішення проблеми звітності  
маяків-відповідачів з ймовірності "0,7" для 30 запиту-
вачів до ймовірності "1" для 200 запитувачів з викори-
станням розробленого алгоритму автопідстроювання 
частоти запиту. Користуючись досконалим знанням 
динаміки польоту літальних апаратів, запропонував 
авіаційний робот для доставки маяків-відповідачів на 
задану територію, використовуючи метод бомбоме-
тання «з кабрірування». За цією тематикою отримав  
2 авторських свідоцтва. З 1984 по 1991 р. працював у 
Конструкторському бюро «Південне» у спеціалізова-
ному відділі на посадах начальника сектора, началь-
ника відділу, де займався розробкою систем автомати-
зованого проєктування ракетної техніки. Для вирі-
шення проблем КБ «Південне» розробив інтелек- 
туальний інтерфейс користувача-конструктора і відпо-
відний компілятор на основі теорії кінцевих автоматів 
для автоматизації проєктно-конструкторських робіт 
по ракетній техніці — систему штучного інтелекту АКТ 
з автоматичним генеруванням та виконанням програм 
на ФОРТРАНІ — Автоматизоване Конструювання Ти-
пове. У зв’язку з розформуванням військово-промис-
лового комплексу (ВПК) та зупиненням фінансування 
відділ в КБ «Південне» був ліквідований та наукова 
діяльність була тимчасово зупинена та Ю. М. Харазі-
швілі був вимушений займатися бізнесовою діяль- 
ністю. Саме в цей період доля звела його з головним 
офтальмологом України – академіком М. М. Сергі- 
єнком, якій запропонував йому взяти участь у вирі-
шенні проблеми світового рівня – розробці штучного 
кришталика для ока з автоматично змінною фокусною 
відстанню. Для вирішення цієї проблеми і розроб-
лення математичної моделі ока Ю. М. Харазішвілі зна-
добились всі знання, які він отримав в інституті сту-
дентом, а саме: теорія магнетизму, опір матеріалів — 
вигин гнучких плівок з жорстко закріпленими кін-
цями, гідравліка рідини — перетікання рідини через 
затоплений отвір, оптика. Через рік модель працювала 
та доводила справедливість теоретичних міркувань. За 
результатами досліджень у 2001 р. було отримано па-
тент на винахід «Штучний кришталик для ока», а та-
кож пропозицію зайняти місце першого заступника 
директора з наукової роботи майбутнього інституту  
мікрохірургії ока, але президент Л. Кучма не знайшов 
грошей для відкриття цього інституту. По технічним 
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наукам Ю. М. Харазішвілі опублікував 40 наукових 
праць та отримав 6 авторських свідоцтв.  

Наукова діяльність Ю. М. Харазішвілі в еконо- 
мічній сфері почалась у 2001 р. з простого запитання 
колишнього підполковника СБУ з аналітичної об- 
робки інформації ТОВ «Альфа і К»: «Ви займались мо-
делюванням складних технічних систем. А зможете 
змоделювати економіку?» З цього моменту сфера на- 
укових інтересів Ю. М. Харазішвілі перемістилася в 
площину економіки на посаді заступника директора з 
наукової роботи та розвитку ТОВ «Альфа і К». За два 
роки було самостійно вивчено всі існуючи економічні 
теорії та розроблено математичну модель загальної 
економічної рівноваги «Альфа», яка з 2004 р. та 5 років 
поспіль займала перше місце за точністю прогнозів 
економічного зростання у консенсус-прогнозі Мі- 
ністерства економіки України.  

У 2005 р. отримав пропозицію працювати у Дер-
жавному НДІ інформатизації та моделювання еконо-
міки Міністерства економіки України на посадах заві-
дувача сектором, заступником директора з питань мо-
делювання економічних систем, першим заступником 
директора з наукової роботи, де підготував та захистив 
у 2009 р. докторську дисертацію «Системне моделю-
вання важелів регулювання економічного зростання» 
за фахом 08.00.03 – «Економіка та управляння націо-
нальним господарством». За цей час до 2010 р. був на-
уковим керівником та безпосереднім виконавцем  
10 НДР за тематикою Міністерства економіки Укра-
їни. Додатково були виконані НДР на замовлення 
АРК, Херсонської обласної ради, Державного агент- 
ства з інвестицій та інновацій. За цей період розробив 
власний універсальний метод оцінення тіньової еко-
номіки, якій за функціональними можливостями пе-
реважає всі існуючі методи оцінення тіньової еконо-
міки разом взяті, а саме: тіньовий ВВП, якій є додат-
ком до офіційного, частина офіційного ВВП, що ство-
рена тіньовою оплатою праці, тіньова зайнятість, ті-
ньова заробітна плата, тіньове завантаження капіталу, 
тіньові доходи бюджету, тіньове енергоспоживання, 
рівень тіньового чистого експорту, тіньове проміжне 
споживання, тіньове споживання домогосподарств на 
рівні країни, регіонів та основних видів економічної 
діяльності.  

У 2010 р. отримав пропозицію працювати у На- 
ціональному інституті стратегічних досліджень на  
посаді головного наукового співробітника у відділі  
макроекономічного прогнозування та досліджень ті-
ньової економіки, де займався прогнозуванням роз- 
витку економіки, дослідженням тіньової економіки та 
моделюванням економічної безпеки держави. Розро-
бив методологію інтегрального оцінювання рівня еко-
номічної безпеки держави та регіонів, модель вияв-
лення тіньових схем міжрегіонального обміну това-
рами та послугами, або про порушення на митницях, 
ввів новітні індикатори економічної безпеки регіонів: 
рівень економічної залежності регіонів та рівень тіньо-
вого чистого експорту через нерівність лівої та правої 
частин макроекономічної тотожності визначення ВВП 
за методом кінцевого використання на регіональному 
рівні. За цей період був виконавцем НДР щодо роз- 
робки Стратегій розвитку до 2020 р. на замовлення 
АРК та Кіровоградської області. За сумлінну працю в 
Інституті, зразкове виконання службових обов’язків, 
проявлену ініціативу і творчість у роботі отримав по- 

дяку дирекції Інституту (НІСД) та Міністерства регіо-
нального розвитку.  

З жовтня 2015 р. і дотепер (2021 р.) працює в Ін-
ституті економіки промисловості НАН України у від-
ділі проблем регуляторної політики та розвитку під- 
приємництва на посаді головного наукового співро- 
бітника. За цей час було розроблено універсальну ме-
тодологію ідентифікації та стратегування у сфері на-
ціональної безпеки, яка дозволяє порівнювати скла-
дові та індикатори різних сфер безпеки та обґрунтову-
вати стратегічні сценарії безпекового розвитку. Осно-
вою методології є концепція сталого розвитку з пози-
цій безпеки, яка представляє управлінську конструк-
цію, що містить загальне системне уявлення щодо 
шляхів переходу від поточного становища об’єкта уп-
равління до бажаного та базується на прикладній тео-
рії систем, теорії управління та економічний кіберне-
тиці. 

Запропоновано новий підхід визначення меж без-
печного існування — наукове обґрунтування вектора 
граничних значень, де кількість градацій безпеки 
пов’язується з розширеним поняттям «гомеостатич-
ного плато», а їх кількісне визначення — з методом  
«t-критерію» через побудову функції щільності ймо- 
вірності та формалізованого визначення точок біфур-
кації для характерних типів розподілу; інтегральне оці-
нювання за мультиплікативною формою; новий ком-
бінований метод нормування; новий метод «ковзної 
матриці» для визначення динамічних вагових коефіці-
єнтів; одночасну інтегральну згортку індикаторів та  
їхніх граничних значень; визначення переліку та важ-
ливості впливу загроз; формулювання критерію ста-
лого розвитку як досягнення середнього значення «го-
меостатичного плато». 

Стратегування містить новий підхід за принци-
пом «майбутнє визначається траєкторією в майбутнє»: 
цілепокладання — визначення стратегічних цілей; по-
будова майбутньої траєкторії бажаного розвитку; син-
тез стратегічних орієнтирів складових та індикаторів 
об’єкту безпеки через декомпозицію інтегральних ін-
дексів за допомогою адаптивних методів регулювання 
з теорії управління; виконання процедури «денорму-
вання» — перехід від безрозмірних індикаторів до  
макропоказників у природних одиницях виміру. 

Запропоновано розширення виробничої функції 
Кобба-Дугласа через включення додатково до макро-
факторів НТП, затрат праці, затрат капіталу також 
інноваційного фактору, що дозволяє визначити його 
внесок в економічне зростання; запропоновано інсти-
туційні умови забезпечення рівня сталого розвитку че-
рез шлях детінізації та запобігання корупції законо- 
давчим обмеженням націнки для будь-яких фірм-про-
кладок. 

Розроблені методологічні підходи виконані на 
світовому рівні є універсальними, придатні для засто-
сування для будь-якої країни, доведені до практичного 
застосування та апробовані на рівнях країни (України, 
Грузії, Польщі), регіонів (Донецька, Дніпропетров-
ська, Запорізька, Кіровоградська, Вінницька. Хмель-
ницька області), видів економічної діяльності (про- 
мисловість, залізничний транспорт, авіаційний транс-
порт), промислових підприємств (Азовсталь, Запоріж-
сталь, Арселор-Мітал). 

З 2020 р. був запрошений до співпраці за суміс-
ництвом в НІСД у відділ критичної інфраструктури 
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для ідентифікації та стратегування енергетичної без-
пеки України. За період наукової діяльності в еконо-
мічній сфері опублікував 179 наукових праць, а зага-
лом – 209, із них 11 монографій. Його публікації ви-
знані у світі: журнал Sustainability, Швейцарія (Базель), 
Скопус-q2; журнал Energies, Швейцарія (Базель), Ско-
пус-q2; Іспанія (Кордово), конференція, WOC, 
Польща (Пила), конференція, WOC. Особистий h-ін-
декс у Google Scholar — 21.  

Ю. М. Харазішвілі досвідчений, компетентний 
фахівець, який володіє почуттям нового, прагненням 
до пошуку нетрадиційних рішень найважливіших  
задач з розвитку і зміцнення економіки. Він про- 
фесіонал у багатьох напрямках науки, техніки, еконо-
міки. Його щирий гумор породжує незбагненну силу 
духу і думок, з якими не можна не погодитись, тому 
що вони глибоко професійні, мудрі і по-людські пра-
вильні. В своїх дослідженнях він намагається високо 
нести звання Академіка АЕН України, активно засто-
совуючи свої знання в галузі економіко-математичних 
методів.  

Всі, хто працював і працює поруч з Вами, бачать 
у Вас успішного Вченого, вимогливого до себе  
і колег, добру і чуйну Людину. Ви досягли чималих 
успіхів, кожним днем свого життя доводячи, що пра-
цею і сумлінним ставленням до справи можна дося-
гати високих наукових та життєвих цілей. Попереду у 
Вас чимало складних завдань, вирішення яких вимагає 
подальшого творчого розвитку наукової і організатор-
ської думки, напруженої та копіткої праці. В день Ва-
шого Ювілею ми ради бачити Вас, як завжди, енергій-
ним і бадьорим, мудрим і далекоглядним, повним  
творчих планів, націлених на майбутнє. Щиро бажа-
ємо Вам, Юрію Михайловичу, міцного здоров’я, сі-
мейного щастя, благополуччя. Нехай усі Ваші плани 
неодмінно втіляться в реальність, майбутнє принесе 
успіх і задоволення від виконаної роботи, і нехай удача 
яскраво освітлює Ваш життєвий шлях!  

Друзья мои, кто нынче вместе, 
Начнем торжественный запев. 
К рожденью нашего коллеги 
Харазишвили — горный лев! 

Большой ученый, математик, 
Он моделирует, творит, 
И вместо длинных предложений 
Он с нами цифрой говорит. 

Ему ничто не чуждо в жизни, 
Спортивный шаг иль бег трусцой 
Иль волейбольная площадка, 
В науке также он крутой. 

Еще он мастер в винном деле, 
Вино у Юры — высший класс. 
Бокал испил — о, наслажденье, 
И ноги сами рвутся в пляс. 
Его грузинский темперамент, 
Огонь души, все бьет ключом. 
Не вызывает и сомненья —  
С кавказских гор спустился он. 

Но также есть иное мненье. 
Пока не у всех, у отдельны персон. 
Они уверяют, что он украинец, 

Хотя, без сомненья, с грузинским корнем. 
Но несмотря на разногласья, 
В науке диспут — высший класс, 
Мы все едины в главной теме: 
С рожденьем Вас, мы любим Вас. 

Желаем Вам, чтоб все сбывалось, 
По полной чаши, до венца 
Здоровья, счастья, много денег 
И жизни долгой, без конца! 

Д.е.н., проф. М. М. Якубовський 

Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 
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ПОШУК ІСТИН В НАУЦІ ТА ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
 

Ювілей доктора економічних наук, професора,  
дійсного члена Академії економічних наук України,  
члена редколегії «Вісника економічної науки України» 

Брюховецької Наталі Юхимівни 
 
 

 
13 квітня 2022 року наукова спільнота Донбасу та 

України привітала з ювілеєм доктора економічних 
наук, професора, завідуючу відділом проблем еконо-
міки підприємств Інституту економіки промисловості 
НАН України Брюховецьку Наталю Юхимівну. 

Народилась Наталя Юхимівна на Луганщині у се-
лищі Височинівка Марківського району у трудовій  
сім'ї хліборобів. Після восьмирічної освіти в місцевій 
школі продовжила навчання у Россошанському педа-
гогічному училищі Воронезької області, яке з відзна-
кою закінчила і деякий час працювала у школі, реалі-
зовуючи свої здібності вихователя та вчителя. Вищу 
класичну освіту Наталя Юхимівна отримала у Вороне-
зькому державному університеті та у Донецькому на-
ціональному університеті (1982-1987 рр.), отримавши 
спеціальність «Планування народного господарства» 
та диплом з відзнакою. 

Подальша трудова діяльність та професійне зрос-
тання Брюховецької Наталі Юхимівни пов'язане із Ін-
ститутом економіки промисловості НАН України  
(мм. Донецьк, Київ), до якого її було зараховано еко-
номістом відділу проблем регіональної економіки (пе-
ререформований у відділ проблем економіки підпри-
ємств) у 1989 році. У цьому ж інституті у 1991 році 
вона вступає до стаціонарної підготовки в аспірантурі, 
після успішного завершення якої захищає кандидат-
ську дисертацію і отримує науковий ступінь кандидата 

економічних наук. Науковим керівником при вико-
нанні дисертації був відомий в Україні вчений — док-
тор економічних наук, професор М. Д. Прокопенко.  

Здібності до науки у ювілярки виявились ще у 
студентські роки, коли вона брала участь і робила до-
повідь на Всесоюзній студентській науковій конфе- 
ренції (1985 р., Новосибірськ). У цей же час під ке- 
рівництвом на той час доцента, а нині професора,  
доктора наук Дмитриченко Лілії Іванівни нею опублі-
ковано перші наукові праці. Маючи науковий ступінь 
кандидата економічних наук Н. Ю. Брюховецька, пра-
цює провідним економістом, старшим науковим спів-
робітником в ІЕП НАН України, викладачем (за су- 
місництвом) у ряді вищих навчальних закладів Доне-
цька. 

У 1997 році Наталя Юхимівна була зарахована до 
очної докторантури Інституту, по завершенню якої 
нею у 2001 році захищена дисертація та у 2002 році 
присуджено науковий ступінь доктора економічних 
наук. 

Після захисту докторської дисертації, за прохан-
ням ректора Донецького університету економіки та 
права Н. Ю. Брюховецьку було переведено на посаду 
завідувачки кафедри фінансів, проректора з наукової 
роботи, де вона працювала до 2009 року, залишаючись 
за сумісництвом провідним науковим співробітником 
відділу проблем економіки підприємств ІЕП НАН Ук-
раїни. 

У 2005 році Наталі Юхимівні Брюховецькій при-
своєно звання професора (за кафедрою «Фінанси»). 
Почався насичений по науковому і викладацькому на-
вантаженню період. Н.Ю. Брюховецька редагує фахо-
вий «Вісник Донецького університету економіки і 
права», працює членом редколегії фахових наукових 
збірників НАН України, наукового журналу «Проме-
тей» (Донецьк, ІЕП НАН України, ІЕПД НАН Укра-
їни, ДГУ), «Економіка промисловості», «Вісник еко-
номічної науки України», «Науковий вісник ДДМА». 
За сумісництвом працює професором економічних ка-
федр ДонНУ, Донецької державної машинобудівної 
академії, Донецького національного університету еко-
номіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Донець-
кої державної академії управління, зав. кафедрою 
Донбаської гірничо-металургійної академії (м. Ал-
чевськ, Луганської області), Східноукраїнського еко-
номічного інституту тощо. Призначається головою та 
членом ДЕК по захисту дипломів магістрів і бакалаврів 
ряду вишів Донеччини. Працює членом вчених рад 
ІЕП НАН України, ДонУЕП, членом спеціалізованих 
вчених рад по захисту дисертацій у Донецькому на- 
ціональному університеті та в Інституті економіко-
правових досліджень НАН України. Працює у комісії 
по оцінюванню науково-дослідницьких організацій, 
акредитації кафедр ВНЗ МОН України і т.д.  
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Під науковим керівництвом Н. Ю. Брюховецької 
підготовлено і успішно захищено у різних спецрадах 
12 кандидатських дисертацій. Її обрано за конкурсом 
та затверджено Відділенням економіки НАН України 
на посаді головного наукового співробітника Інсти-
туту, зараховано у штат у 2009 р.) З 2014 року Наталя 
Юхимівна — завідувачка відділом проблем економіки 
підприємств Інституту економіки промисловості НАН 
України.  

ЇЇ обрано дійсним членом Академії економічних 
наук України. Регулярно виступає у якості експерта, 
опонента дисертацій різного рівня. За період наукової 
праці (а це без навчання у ВНЗ більше 30 років)  
Н. Ю. Брюховецькою опубліковано більш як 440 на- 
укових робіт, у їх числі особисті і більш 20 колектив-
них монографій, наукових статей на англійській, поль-
ські та інших мовах у світових наукометричних видан-
нях. 

Сфера наукових інтересів професора Н. Ю. Брю-
ховецької— проблеми економіки підприємств та кор-
порацій (екоплатформи, вертикально інтегровані струк-
тури), інституціональні проблеми економіки, співвід- 

ношення реального сектору економіки та послуг, мо-
тивації працівників, зокрема науковців, молоді в умо-
вах цифрових трансформацій. Сумісно із професором 
І. П. Булєєвим ювілярка очолює напрями, розвиває 
ідеї, що у свій час були визнані докторами наук,  
професорами M. Д. Прокопенком, Ф. Ю. Поклонсь- 
ким, А. Г. Берсуцьким, академіками НАН України 
М. Г. Чумаченком, О. І. Амошою. Фактично створено 
школу з напряму забезпечення зростання ефективно-
сті підприємств, суб'єктів господарської діяльності. 

Ім'я доктора економічних наук, професора Наталі 
Юхимівни Брюховецької широко відоме не лише в 
Україні, а й за кордоном. Серед наукових партнерів 
ювілярки — колеги із Польщі, Словакії, Болгарії, Сер-
бії, країн СНД. 

Ювілей Наталя Юхимівна зустріла сповненою 
творчими задумками, ідеями, проєктами дослідниць-
кого та викладацького характеру. 

Бажаємо Наталі Юхимівні подальших успіхів в 
науковій та викладацькій царині, реалізації із Божою 
допомогою усіх замислів, гарного здоров’я та нових 
дослідницьких проєктів. 

Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу 
«Вісник економічної науки України» 
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Б. М. Андрушків народився у с. Метенів, Зборів-
ського району, Тернопільської області. пройшов жит-
тєвий шлях від копнувача зернового комбайна до  
перших осіб області. Працював механізатором, інже-
нером, економістом, керівником підприємства, — го-
ловою рай плану, заступником голови Збаразького рай 
виконкому Тернопільської області, заступником го-
лови Тернопільської обласної планової комісії, заступ-
ником і першим заступником голови Тернопільської 
обласної державної адміністрації, заступником голови 
обласної ради, головою Тернопільської обласної ради 
профспілок. 

Б. М. Андрушків відомий на Тернопіллі й в Ук-
раїні вчений, письменник і громадський діяч. Свій 
життєвий шлях він, справді, активно пройшов досяг-
нувши високих посад, при тому зберігши високі мо- 
ральні та ділові якості. За свою більш як п'ятдесяти 
п'ятирічну трудову та наукову діяльність здобув най-
вищі наукові ступені й звання. Практичним здобутком 
його наукової кар'єри є десятки навчальних посібни-
ків, підручників, монографій, більше 700 інших на- 
укових та науково-публіцистичних праць, раціоналіза-
торських пропозицій, патентів, неординарних ідей, за-
снування фахового видання «Соціально-економічні 
проблеми і держава» та спец. ради Д 58.052.02 при 
ТНТУ, лабораторії «Еліта» тощо. Він був причетним 

до заснування і становлення не лише до Академії еко-
номічних наук України, а і Тернопільського націо- 
нального технічного університету імені Івана Пулюя з 
часу створення першого факультету до присвоєння 
йому звання Національного. На даний час є членом 
редколегій ряду фахових і суспільно-громадських ви-
дань в Україні. 

Його підручник «Основи менеджменту» та на- 
укова робота «Туризм України: економічні та органі-
заційні механізми розвитку» представлялися до Дер-
жавної премії, а посібник «Основи теорії і практика 
управління» отримав відзнаку акціонерного банку 
«Інко», як кращий посібник в Україні серед видань на 
подібну тематику. 

Щоб наповнити соціальний сектор Академії еко-
номічних наук соціальною компонентою, підготовив  
і видав фундаментальну книгу «Основи соціального 
менеджменту (теоретичні положення та прикладні  
механізми) (Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2007. 
1024 с.), створив громадську Академію соціального уп-
равління та Фонд реєстрації неординарних ідей і про- 
єктів, які успішно функціонують до сьогодні. 

Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та 
підприємництва, яку він очолював у свій час, відкрила 
ряд актуальних спеціальностей і у рейтингу, в останні 
роки займає передові позиції і перші місця в Терно-
пільському національному технічному університеті 
імені Івана Пулюя. Викладає проблеми теорії і прак-
тики менеджменту, антикризове управління, еконо- 
мічну та майнову безпеку, прикладні аспекти ринку 
інновацій тощо. 

За ініціативи Б. М. Андрушківа в університеті 
створено єдиний в Україні музей засобів управління та 
економічної літератури тоталітарного періоду, (за цією 
темою видано книгу, організовано телепередачі по 
Українському телебаченню), україно-польський ви-
щий навчальний заклад — Тернопільський інститут со-
ціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ) та ін. 

Працюючи головою обласної ради профспілок з 
ініціативи Б. М. Андрушківа засновано ряд іменних 
премій відомих в Україні та світі людей, у тому числі 
І. Пулюя, В. Вихруща, С. Подолинського. Впрова-
джено нагороди — Золоту медаль імені Туган-Баранов-
ського, яку вручає Академія економічних наук Укра-
їни за значні заслуги в галузі економічних наук, орден 
українського козацтва імені Байди Вишневецького, 
орден князя Костянтина Острозького, відзнаку: «ОRА 
еt LABORA» (молись і працюй), «За визначні заслуги 
розвитку науки, освіти та економіки, якими наго- 
роджувались члени АЕНУ у ювілейні дати та до про-
фесійних свят. 

Вже вісім років поспіль в ТНТУ організовує Все-
українські науково-практичні конференції присвячені 
першому президентові АЕНУ, академіку НАН України 
М. Г. Чумаченку. 

Богдан Миколайович має багато галузевих, ві-
домчих, державних та міжнародних нагород, Почес-
ний професор ТНТУ — заслужений діяч науки і тех- 



НАШІ ЮВІЛЯРИ 
 

 
 

        2022/№1  233 
 

ніки України, нагороджений державним орденом «За 
заслуги», Грамотами Верховної ради та Кабінету Міні-
стрів України, відзнакою Президента України «Хрест 
Івана Мазепи»: «Честь і слава Тернопільщини», ба- 
гатьма іншими галузевими відзнаками, в т.ч. і міста 
Тернополя. За результатами творчої діяльності НАН 
України включила його прізвище до «Сучасної ен- 
циклопедії України». 

Б. М. Андрушків користується авторитетом і по-
шаною як в ученому світі України, так і серед керів-
ників і населення області, його багаторазово в свій час 
обирали депутатом обласної, міської та районних рад. 
На даний час член федерації учених України від Тер-
нопільщини. 

Про науковий і літературний життєвий шлях 
Б. М. Андрушківа написано декілька книг та ряд ста-
тей в регіональних та всеукраїнських засобах масової 
інформації, енциклопедичних довідниках, ювілейних 
виданнях структур і органів, де він працював. 

Б. М. Андрушків захоплюється літературною дія-
льністю. Він видав понад 40 художніх і науково-по- 
пулярних книг. Лауреат Всеукраїнської літературної 
премії імені братів Лепких, Ковальчука та ін. 

Його літературні твори відзначаються спостереж-
ливістю, філософським підходом, легким гумором... 

Будучи в свій час обраним головою обласного то-
вариства охорони пам'яток історії культури і старо-
вини не лише написав історичні нариси з цієї тема-
тики, серед яких «Про що співає на історичних вітрах 
ковила сивих козацьких могил», «Некрополі Терно- 
пільщини», співавтор книги «Некрополі України» 
тощо, але й своїми зусиллями побудував на Зборів-
щині пам'ятник 2.5 тис. загиблих козаків в Україно-
польській війні, біля будинку профспілок пам'ятник 
Ангелу — символу профспілок охоронцю бідних і зне-
долених. З його ініціативи організовано відзначення та 
побудова пам'ятного знака з нагоди 365-річчя засну-
вання відомого с. Байківці на Тернопільщині та ін. 

Завдяки йому, та при його підтримці отримали 
наукові ступені та звання кандидата, доктора, доцента 
та професора близько 50 науковців. 

Крім цього, власне ним для активізації громадсь-
кої активності засновано ряд згадуваних премій відо-
мих в Україні та світі учених — людей, наших земляків, 
які вручаються за визначні заслуги в розвитку освіти, 
науки, економіки, соціальної сфери та ін. 

Він є ініціатором створення наукової школи: «Ре-
гіональні та міжрегіональні аспекти підтримки соці- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ально-економічної реформи, інноваційні контексти  
розвитку підприємництва». 

Надзвичайно плідним для дійсного члена АЕНУ, 
науковця, письменника виявився період після 70-
річчя. Нестабільна економічна ситуація в Україні, що 
у багатьох випадках пояснюється політичними проти-
стояннями, збуджує творчу ініціативу не лише пере- 
січних громадян, державних службовців та науковців, 
а особливу активність викликала в Б. М. Андрушківа. 
Одна за одною розробляються пропозиції з удоскона-
лення господарських механізмів в масштабах націо- 
нальної економіки, інші — з покращення соціальної 
політики. Ще інші — добору феноменологічних аль- 
тернатив розвитку економіки України на засадах реа-
лізації інтегрованої концепції економічного зростання 
з обґрунтуванням домінантних об'єктів і обсягів ви- 
робництва. 

Власне в цей період одна за одною побачили світ 
його навчальні посібники, монографії, статті та книги. 
Серед них певний резонанс, в наукових та літератур-
них колах, викликали актуальні масштабні видання: 
«Основи соціального менеджменту», «Метатеорія ме-
неджменту життя», що присвячена вирішенню про-
блем суїциду у нашій державі, «Туризм України: еко-
номічні та організаційні механізми становлення», «Ан-
тикризове управління… антирейдерство», «Еконо- 
мічна мудрість…» «Наративи з проблем формування 
інституційних засад Економічної Конституції Укра-
їни», «Повний господарський розрахунок — шлях під-
вищення ефективності територіальної одиниці забез-
печення її сталого розвитку», «Інноваційні засоби  
розвитку нетрадиційних джерел енергії у соціогумані-
тарному комплексі України», «Ресурсономіка», «Стра-
тегія розвитку адміністративного району», «Організа-
ція та менеджмент самодіяльного музею…», «Кафедра: 
особливості еволюції вузівської науки в умовах суспі-
льної революції» та інші, які побачили світ під грифом 
АЕНУ. 

В науці та літературному світі ці своєрідні ви-
дання, з усією відвертістю, дають оцінку сьогодніш-
ньої соціально-економічної ситуації в державі та  
пропонують конкретні шляхи вирішення назрілих 
проблем, виходячи з високих духовних міркувань  
Б. М. Андрушків продовжує перебувати у творчому 
пошуку публікуючи свої світоглядні роздуми не лише 
у фахових виданнях, а і в періодиці та Інтернеті попу-
ляризуючи життя і діяльність АЕНУ.  
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Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., 

Ратинський В. В. Аналітика соціолого-інформаційного 
розрізу економічних та воєнно-оборонних проблеми в Ук-
раїні на сучасному етапі (Уніфікований публіцистичний 
матеріал cформовано на базі дискусійних заходів в об’єд-
наних територіальних громадах). — С. 114. 

У статті, на основі соціологічного аналізу громад-
ської думки та існуючого досвіду роботи державних 
органів управління, органів місцевого самоврядування 
та суб’єктів господарювання, за участі громадських 
формувань виявлено окремі проблеми воєнно-оборон-
ного характеру. Дано їм оцінку з позицій пересічного 
громадянина об’єднаних територіальних громад 
(ОТГ). 

Дослідження виконано шляхом опитування гро-
мадян про причини виникнення недоліків, та упущень 
як тактичного так і стратегічного характеру. На основі 
існуючого досвіду, запропоновано шляхи і засоби їх 
ліквідації. Вивчено передумови посилення відпові- 
дальності за кінцеві результати діяльності у цій сфері. 

Вступ України в Європейську співдружність, у 
повоєнний період, обумовлює не лише успішність бо-
ротьби і у кінцевому результаті перемогу, а і розробку 
та впровадження засобів і механізмів активізації діяль-
ності об’єднаних територіальних громад, суб’єктів  
господарювання у принципово нових умовах. 

Встановлено, що за рахунок комплексного вико-
ристання громадських, політичних, духовних чинни-
ків при внесенні в законодавство відповідних змін мо-
жна забезпечити підвищення ефективності реформ та 
попередити негативні явища що отримали розвиток у 
посттоталітарний період та у процесі війни. 

Підвищення ефективності означених заходів про-
понується за рахунок власне ідеологічно-виховних та 
інноваційно-управлінських важелів. Це є одним з на-
прямів не лише  розвитку національної та регіональ-
них традицій і культури, а і зміцнення економічної 
безпеки в державі,  та стабільне функціонування наці-
ональної економіки України, що власне і може зро-
бити її конкурентоздатною в умовах світового супер-
ництва та вступу до ЄС та НАТО. 

Ключові слова: ОТГ, громадська думка, війна, 
оборона, управління, ідеологія, підприємства, стабіль-
ність, стратегія, тактика, ефективність, господарська 
діяльність, реформаційно-трансформаційне суспільс-
тво, Європейський Союз, НАТО. 

 
Азьмук Н. А. Трансформація ринку праці в умовах 

війни: виклики та стратегії відтворення робочої сили. — 
С. 171. 

Національна економіка зазнає значних втрат вна-
слідок російсько-української війни через руйнування 
підприємств, об’єктів інфраструктури, знищення сіль-
ськогосподарських господарств, блокування логістич-
них маршрутів. Підприємництво намагається знизити 
негативний вплив та прилаштуватися до нових умов 
діяльності, проте наслідки деструктивного впливу 
складно мінімізувати у воєнний час. Руйнування, 
втрати людського капіталу, зниження бізнес активно-
сті формують нові та заглиблюють наявні дисбаланси 
національного ринку праці. Метою статті є дослід-
ження трансформації національного ринку праці під 

впливом війни, змін у попиті й пропозиції, відтво-
ренні робочої сили та визначення стратегічних напря-
мків її повоєнного відтворення. 

У статті виявлено та охарактеризовано вектори 
трансформації національного ринку праці, визначено 
зміни його характеристик у воєнний період та окрес-
лено основні дисбаланси. Вадами ринку праці у до- 
воєнний період були: трудонадлишкова конʼюктура, 
трудова міграція, освітній і кваліфікаційний розриви, 
неформальна зайнятість. За висхідним трендом розви-
вався цифровий сегмент ринку праці, який характери-
зувався активним зростанням, а сегмент ІТ послуг — 
браком фахівців. Деструктивний вплив війни загост-
рив дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку 
праці, зумовив регіональні диспропорції та виявив 
скорочення попиту серед безробітних на отримання 
допомоги для заснування власного бізнесу, унеможли-
вив повноцінне відтворення робочої сили. 

Проведено аналіз відтворення робочої сили за ви-
дами рухів: природним, міграційним, соціальним, еко-
номічним та цифровим. Обґрунтовано доцільність ви-
окремлення цифрового руху відтворення робочої сили. 
Природний рух характеризується тривалим скорочен-
ням кількості робочої сили, віковим дисбалансом та 
старінням, що посилюється втратами людського капі-
талу у воєнний період. Міграційний рух в умовах війни 
відбувається за двома векторами: зовнішнім та внут- 
рішнім, перший призвів до значного скорочення ро-
бочої сили, другий до перекосів на регіональних рин-
ках праці. У соціальному русі акцентовано на нега- 
тивній зміні професійного соціального та економіч-
ного соціального статусу робочої сили. Визначено, що 
війна ускладнює економічний рух відтворення робочої 
сили. Виявлено, що цифровий рух відтворення робо-
чої сили відбувається за двома векторами: висхідним 
для працівників, які вимушено перейшли на цифрову 
форму зайнятості та низхідним для тих, хто до війни 
використовував цифрову зайнятість. 

Визначено та обґрунтовано стратегічні пріори-
тети відтворення робочої сили у повоєнний період, зо-
крема: технологічне відновлення промисловості, зміц-
нення наукової складової економіки, реформування 
освітньої системи, активізація розвитку малого та се-
реднього підприємництва. 

Ключові слова: ринок праці; цифровий сегмент 
ринку праці; російсько-українська війна; відтворення 
робочої сили; рухи відтворення робочої сили; страте-
гічні пріоритети відтворення робочої сили. 

 
Антонюк В. П. Проблеми формування людського ка-

піталу України в системі освіти та його ризики в реа-
ліях війни. — С. 161. 

У статті обґрунтовано важливість розвитку та під-
вищення якості освіти для забезпечення формування 
людського капіталу. Аналіз системи освіти України 
здійснено в контексті виконання завдань Цілей ста-
лого розвитку України до 2030 року. Виявлено не= 
достатню відповідність показників-індикаторів для 
об’єктивної оцінки змін, що відбуваються у сфері  
шкільної, професійно-технічної та вищої освіти. Ви-
значено проблеми розвитку освіти у 2016-2020 рр.:  
низький рівень охоплення дітей молодшого віку до- 
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шкільною освітою; недостатня якість освіти; слабке 
залучення до освіти дорослих; недостатній розвиток 
інклюзивної освіти. У той же час в системі освіти були 
певні досягнення та прогресивні зрушення, які спря-
мовані на більш якісний людський розвиток і форму-
вання людського капіталу. Розв’язана Росією війна 
принесла значні руйнування і втрати в системі освіти. 
Це перешкоджає виконанню завдань сталого розвитку 
щодо підвищення якості освіти та обмежує можли- 
вості формування людського капіталу України. Необ-
хідний глибокий аналіз проблем освіти, обумовлених 
війною, та пошук нових шляхів їх вирішення з ураху-
ванням досвіду країн, що пройшли через таке випро-
бування. 

Ключові слова: людський капітал, система освіти, 
якість освіти, Цілі сталого розвитку, війна, втрати від 
війни в системі освіти. 

Бойченко М. В. Управління ланцюгами поставок у 
повоєнний період. — С. 148. 

Війна та пов’язані з нею внутрішньоукраїнські та 
зовнішньоекономічні реалії негативно вплинули не 
тільки на саму логістичну систему країни, але в першу 
чергу на ланцюги поставок. За 2,5 місяці втрачено  
6,3 тис. км головних колій, пошкоджено 23573 км ав-
тодоріг та 289 автомобільних і 41 залізничного мостів. 
Країна змушена оперативно перебудовувати логіс- 
тичну систему.  

В плані економічного відновлення України од-
ним із найголовніших завдань визначено налагоджен-
ня логістики у західному напрямку. А план ЄС по- 
воєнного відновлення України передбачає відбудову 
всієї інфраструктури, в тому числі логістичної, за най-
новішими стандартами та європейською політикою.  

Для визначення оптимальної стратегії управління 
ланцюгами поставок в умовах воєнного стану та по- 
воєнного відновлення було проаналізовано найкращі 
стратегії 2021 року — другого року пандемійних обме-
жень. Обґрунтовано, що найбільш оптимальною стра-
тегію управління ланцюгами поставок в умовах воєн-
ного стану та повоєнного відновлення буде стратегія 
діджиталізації. Детально розглянуто процес управ-
ління ланцюгами поставок, запропоновано напрями 
реалізації системи управління ланцюгами поставок. 

Доведено, що впровадження новітніх принципів 
управління ланцюгами поставок відповідно до проана-
лізованих сучасних тенденцій її розвитку дозволить 
відбудувати логістичну інфраструктуру на такому  
рівні, що це не тільки дозволить оптимально транс- 
формувати логістичну систему країни, а й стане однієї 
із складових максимальної інтеграції України з ЄС. 

Ключові слова: ланцюги поставок, повоєнний пе-
ріод, логістична система, стратегія управління, тен- 
денції розвитку. 

Бородіна О. А., Ляшенко В. І. Повоєнне відновлення 
економіки: світовий досвід та спроба його адаптації для 
України. — С. 121. 

Дослідження статті присвячено теоретичному 
аналізу досвіду країн світу у впровадженні програм по-
воєнного відновлення економіки. Історична компо- 
нента розглядається у двох напрямках — як розвиток 
повоєнної Європи, так і програми міжнародної допо-
моги азіатським країнам — Японії, Кореї, Сінгапуру 
тощо.  

Актуалізовано сучасний стан економіки України, 
виділено внутрішні та зовнішні виклики, запропоно-
вано систематизовані етапи процесу повоєнного від-
новлення національної економіки.  

Виділено потенційно можливі фінансові та інсти-
туціональні питання ресурсів і координуючих структур 
для відновлення економіки України. З огляду на уні-
кальні умови геополітичного та соціально-еконо- 
мічного характеру, в яких опинилася наша держава з 
початку воєнного конфлікту, констатовано необхід-
ність безумовної та безпосередньої участі України у  
підготовці та впровадженні міжнародних заходів з від-
новлення економіки. 

Проведено широкий ретроспективний порівняль-
ний аналіз програм міжнародної допомоги країнам 
Європи (План Маршалла), Франції та Великобританії, 
Ірландії, а також, Японії (План Доджа), програми по-
воєнного відновлення Кореї, Сінгапуру, Гонконгу.  

Окреслено ключові фактори успіху аналізованих 
країн у досягненні ними бурхливого економічного ус-
піху, констатована їх часткова секторальна тотожність 
із наявними умовами в Україні.  

Доведено, що трафарет створення нової націо- 
нальної моделі відновлення економіки має бути ком-
плексним та містити найкращі для адаптації зразки за-
кордонних прикладів. Рекомендовано авторський си-
стематизований перелік принципів впровадження 
програм міжнародної допомоги, що будуть ефективні 
для повоєнної економіки України. На основі них  
сформульовано та деталізовано перелік напрямів від-
новлення економіки України з урахуванням етапів та 
міжнародного досвіду.  

Ключові слова: повоєнний розвиток, досвід між-
народної допомоги, План Марщалла, План Доджа, 
«Азіатські економічні тигри», напрями відновлення 
економіки. 

Васюренко О. В., Дяченко В. С., Дяченко Н. П., 
Задояний А. Г., Слободян В. Р. Медіація як альтерна-
тивний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної 
власності. — С. 9. 

Стаття присвячена дослідженню основних поло-
жень запровадження медіації як альтернативного ме-
ханізму вирішення спорів щодо прав інтелектуальної 
власності в Україні. Здійснено огляд наукових підходів 
до визначення поняття «медіація» та ефективності її 
застосування в сучасних умовах. Визначено категорії 
медіації та види вирішення спорів за допомогою меді-
аторів у сфері інтелектуальної власності в Україні. До-
сліджено сучасний стан правового забезпечення ме- 
діації в національному законодавстві. Наголошено, що 
для активізації процесів впровадження в Україні меха-
нізмів медіації у сфері інтелектуальної власності необ-
хідно забезпечити підготовку відповідних спеціалістів, 
які мають професійні знання у сфері інтелектуальної 
власності. Наголошується, що проведення тренінгів та 
короткострокових семінарів сприятиме підвищенню 
правової освіти та професіоналізму медіаторів. 

Ключові слова: медіація, медіатор, сфера інтеле-
ктуальної власності. 

Вишневський О. С. Смарт-спеціалізація з позицій 
провідних шкіл економічної теорії. — С. 3. 

Спрямованість на смарт-спеціалізацію є ключо-
вим елементом стратегування регіонального розвитку 
в Україні, що, наприклад, відображається у Державній 
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стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. 
Але порівняльний аналіз окремих показників еконо-
мічного розвитку ЄС, США та Китаю свідчить, що 
сама по собі «смарт-спеціалізація» не є конкурентною 
перевагою в глобальному масштабі. Разом з тим до- 
слідниками відмічається наявність відставання теорії 
від практики стратегування на засадах смарт-спеціалі-
зації. Хоча теоретичні питання, пов’язані із смарт-спе-
ціалізацією, також не оминаються увагою з боку на- 
уковців, безпосереднє осмислення процесів смарт-
спеціалізації з позицій конкретних шкіл економічної 
теорії проводиться вкрай обмежено. Тому, метою до- 
слідження є редукція сутності поняття «смарт-спеціа-
лізація» з позицій провідних шкіл економічної теорії. 

Для аналізу обрано класифікацію, за якою виді-
ляються 9 шкіл економічної теорії: (1) класична,  
(2) неокласична, (3) марксистська, (4) девелопмента- 
лістська, (5) австрійська, (6) шумпетеріанська, (7) кейн-
сіанська, (8) інституційна, (9) бехевіористська (пове- 
дінкова). 

З дев’яти розглянутих провідних шкіл економіч-
ної теорії, майже половина шкіл (класична, девелоп-
менталістська, шумпетеріанська та інституційна) сут-
тєво вплинули на формування сутності смарт-спеціа-
лізації. Помірний вплив смарт-спеціалізація зазнала 
від неокласичної, марксистської та кейнсіанської 
шкіл. Австрійська та поведінкова характеризуються 
незначним впливом на смарт-спеціалізацію. Таким 
чином, смарт-спеціалізація в суттєвому чи помірному 
ступені відповідає окремим положенням 7 з 9 провід-
них шкіл економічної теорії, розглянутих в цьому до-
слідженні. Тобто смарт-спеціалізація синтезує поло-
ження різних шкіл економічної теорії.  

З цього випливає дві альтернативи: або концепт 
смарт-спеціалізації — це «конструктивний» інструмент 
поєднання «кращих» практик різних шкіл економічної 
теорії, або це еклектичне поєднання сутностей, що 
принципово не об’єднуються. Однозначне вирішення 
цієї дилеми можливо у практичній площині у довго-
строковій перспективі. 

Ключові слова: смарт-спеціалізація, школи еко-
номічної теорії, визначення, редукція. 

 
Грещук Г. І. Нормативно-правове регулювання 

сталого використання земель сільськогосподарського 
призначення. — С. 26. 

Реформування земельних вiдносин у сiльськогос-
подарському виробництвi визнано ключовим завдан-
ням аграрної реформи. У зв’язку з цим трансформацiя 
земельних вiдносин належить до найважливiших на-
прямiв реалiзації державної аграрної полiтики. Це сто-
сується удосконалення законодавства, яке регулює пи-
тання сталого використання земель сільськогосподар-
ського призначення. 

У статті надано пропозиції, реалізація яких спри-
ятиме вдосконаленню  правового регулювання сталого 
використання земель сільськогосподарського призна-
чення в Україні. 

Ключові слова: національна економіка, агропро-
мисловий комплекс, земельні реформи, земельні від-
носини, землі сільськогосподарського призначення, 
стале використання, правове регулювання, нормати-
вно-правове забезпечення, правовий режим, сталий 
розвиток. 

 

Григорак М. Ю., Воловик О. І., Цапенко О. А. 
Трансформація професійних компетентностей логістів 
під впливом пандемічних і військових обмежень та їх  
розвиток в умовах відновлювальної економіки. — С. 153. 

Проаналізовано світові та національні тренди  
розвитку ринку логістичних послуг, а також вплив  
пандемічних та військових операцій на стійкість лан-
цюгів постачання та характер праці логістичного пер-
соналу. Зроблено висновок про появу нових законо- 
мірностей, що, з одного боку, пов’язані із ускладнен-
ням логістичних завдань в умовах невизначеності та 
підвищених ризиків товарного руху, а з іншого — ак-
тивним використанням цифрових та інформаційно-
комунікаційних технологій, що забезпечують види-
мість, прозорість, безпеку як глобальних, так і регіо-
нальних ланцюгів постачання. Доведено, що най- 
більші зміни відбулися в організації праці логістич-
ного персоналу, що передбачає поєднання офісної та 
дистанційної роботи. Як наслідок, змінюються органі-
заційні структури логістичних компаній шляхом змі-
щення акцентів від виконання певної функції (ролі) в 
ієрархії управління, до набору спеціалізованих кри- 
тичних навичок, які задовольняють конкретні бізнес-
потреби і дозволяють швидко адаптуватися до змін в 
ланцюгах постачання. Визначено сукупність компете-
нтностей фахівців з логістики та сформульовано гіпо-
тези про їх значимість в умовах пандемічних та війсь-
кових обмежень. Доведення гіпотез  засвідчило, що 
при всіх трьох рівнях значущості (1%, 5%, 10%) спо-
стерігається зростання пропорції частотного розподілу 
ознаки на вимоги, що висуваються роботодавцями до 
досвіду роботи, володіння іноземною мовою та спект-
ром надпрофесійних навичок. Одночасно зменшу-
ється роль вищої освіти, що пояснюється широким 
спектром програм неформальної освіти.   

В цілому, виявлені новітні тренди розвитку ло- 
гістики та управління ланцюгами постачання, зміни в 
логістичних процесах і характері праці логістичного 
персоналу, сукупність критичних компетентностей 
фахівців, що здатні вирішувати складні логістичні  
завдання в умовах невизначеності та підвищеного ри-
зику, матимуть велике значення для логістичного за-
безпечення процесів модернізації та відновлення на- 
ціональної економіки після завершення війни. Нові 
цифрові технології, що активно використовуються  
вітчизняними логістичними компаніями для автома-
тизації складських і транспортних процесів, їх моніто-
рингу та відстежування в режимі реального часу, бу-
дуть активно затребувані в розвитку логістичної інфра-
структури, формуванні логістичних кластерів та логіс-
тичних парків.    

Ключові слова: пандемічні обмеження, військові 
дії, відновлення економіки, ринок праці, логістичні 
кластери, логістичні парки. інформаційно-комуніка-
ційні технології, гіпотеза. 

 
Жмай О. В., Мозгальова М. Ю. Диференціація мо-

тивації персоналу в контексті теорії поколінь. — С. 94. 
Головним завданням сьогодення є підбір та мо-

тивація персоналу, визначення основних напрямків її 
удосконалення, що дозволяє управлінцям залучати, 
керувати персоналом та досягати поставлених цілей 
організації та позитивного економічного результату. 
Відмінності між поколіннями часто стають причиною 
виникнення конфліктів між співробітниками. Ме- 
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неджери повинні усвідомлювати й враховувати відмін-
ності між поколіннями при виконанні своїх функцій. 
З цією метою систематизовано рекомендації щодо  
трансформації HR-процесів із урахуванням цінностей, 
інтересів та потреб трьох поколінь, що сьогодні пере-
важають на українському ринку праці та зовсім нового 
покоління Alpha, яке тільки починає формуватися. 
Вмотивовані працівники, особисті цілі яких збіга-
ються з цілями підприємства, працюватимуть із мак-
симальною продуктивністю, що сприятиме збіль-
шенню прибутковості підприємства. Внаслідок аналізу 
основних цінностей та характерних особливостей чо-
тирьох поколінь сформульовані рекомендації щодо ре-
гулювання соціально-економічної ефективності діяль-
ності персоналу із виокремленням груп працівників за 
критерієм приналежності до певного покоління,  
сформувати кожному із членів команди сукупність за-
вдань відповідно до його особливостей. 

Ключові слова: теорія поколінь; управління пер-
соналом; покоління X; покоління Y; покоління Z; по-
коління Альфа; цінності; мотивація; методи управ-
ління; менеджмент. 

Завербний А. С., Пушак Я. Я. Проблеми і потен-
ційні можливості розвитку ІТ-сфери в Україні за умов 
активізування процесів інтегрування до міжнародного 
ринку: управлінський аспект. — С. 110. 

Стаття присвячена проблемам, потенційним  
можливостям розвитку ІТ-сфери в Україні за умов ак-
тивізування процесів інтегрування до міжнародного 
ринку. Проаналізовано тенденції кількості суб’єктів 
господарювання ІТ-сфери за останні роки. Стаття  
містить характеристику тенденцій розвитку та інститу-
ціональних суб’єктів регулювання світового ІТ-ринку 
за управлінськими рівнями. Проаналізовано страте- 
гічні напрямки розвитку національного ІТ-ринку, що 
мають логічно узгоджуватися із головними сферами 
економіки. 

Ключові слова: інформація, ІТ-сфера, цифровіза-
ція, інформаційні технології, інтегрування, міжнарод-
ний ринок, управління. 

Задорожний Г. В. Уном людяності як безмежний 
таємничий потенціал господарюючої особистості та он-
тологічна засада перемоги у загарбницькій війні. — 
С. 188. 

Розкрито  чотири причини актуалізації питання 
про сутність особистості. Вони досить наглядно свід-
чать про збочений погляд на сутність цілісного світу, 
на те, що людина до сих пір не пізнала свою істинну 
єдину триіпостасну — духовно-біо-соціальну природу 
й не розгадала змісту свого головного архетипу — сво-
боди-відповідальності. Поверхнево-наукові діалек- 
тично-вигадані антилюдяні постулати сприяли умерт-
влінню живих процесів, коли вони піддавалися напів-
свідомому науковому оскопленню, яке антисутнісним 
чином змінювало свідомість і світосприйняття, не до-
пускали висхідного розуміння того, що саме цілісна 
особистість є базовим свободо-відповідальним твор-
чим суб’єктом усіх цілісних господарських трансфор-
мацій у життєствердному форматі любові та людяно-
сті. Війна відбувається й знаменує те, що людина не 
знає і не дотримується своєї духовної іпостасі. Ідеоло-
гія як інструмент формування відповідної поверхневої 
свідомості завжди є суспільною формою насилля- 
заперечення істинного духовного світу, істинних ду- 

ховних цінностей і мотивів цілісної життєдіяльності. 
Формування наукового бездуховного світського світо-
гляду — гуманізму неминуче породжувала антилюдя-
ність, а війни ставали життєвбивчою розв’язкою сві-
тоглядних протилюдяних катаклізмів, які все накопи-
чувалися. Помутніння людської свідомості, коли ідея 
Бога перетворилася у дискурс безлюдяності, а людина 
почала себе величати свавільним творцем і відчувати 
майже вседержителем, бачити себе абсолютним владо-
любцем. Коли світська влада стала засліплювати все 
божественне і людяне, була розв’язана нищівна анти-
людяна війна. Вона  cтала кульмінацією безбожного 
розлюднення, ситуацією реалізації крайньої форми 
панування рашистського суспільства над особистістю. 

Ключові слова: духовно-біо-соціальна природа 
людини; свобода-відповідальність; особистість, уном 
людяності; бездуховний гуманізм; війна; розлюд-
нення.  

Задорожний Г. В., Задорожна О. Г. Триалектичні 
засади нової парадигми господарствобачення: уноміка, 
трансперсональна психологія і духовно-моральнісна гло-
балістика. — С. 218. 

Нові методологічні напрацювання в галузі госпо-
дарствобачення в останнє десятиліття засновані на 
осягненні та розгортанні основних принципів пост- 
некласичної науки, яка прагне пізнання цілісних лю-
дини та господарства, реальності в цілому, де меха-
ніко-матеріалістичний підхід з його основним мето-
дом матеріалістичної діалектики довів неможливість 
розуміння цілісності світу. Тому нині надзвичайно ак-
туалізується дослідження духовного світу людини, її 
духу та свідомості.  

Формат людинорозмірності, цілісності та універ-
сумності виводить дослідника за межі суто економіч-
ного підходу і вводить його у господарську систему  
координат мислення, де господарство розуміється як 
вся цілісна сфера життєвідправлення людини. Еконо-
міка в цій сфері є лише обслуговуючою підсистемою, 
пов'язаною з товарно-грошовими, купле-продажними 
відносинами. Уноміка постала новою інтегральною 
наукою про людяність та її розгортання в господарстві. 
Визнання гіпотези про єдину триіпостасну — духовно-
біо-соціальну природу людини як аксіому нової соці-
альної науки відкриває можливість розуміння того, що 
і гіпотеза про уном людяності, яку обгрунтували саме 
українські вчені-економісти, найближчим часом стане 
аксіомою нової постнекласичної людиномірної науки. 
Це сприятиме осмисленню суті антикризових транс-
формацій, зможе задати головний вектор сотеріоло- 
гічності необхідних практичних соціально-економіч-
них, господарських реформ на благо людяної людини. 

Ключові слова: триалектика, нова парадигма гос-
подарствобачення, духовно-біо-соціальна природа 
людини, людиномірність, уном, людяність, уноміка. 

Захарченко В. І., Онешко С. В. Уточнення процесу 
формалізації для моделей економічної динаміки при дос-
лідженні розвитку організаційно-технологічних сис-
тем. — С. 57. 

У статті проведено обґрунтування створення і 
практичного розвитку організаційно-технологічних 
систем у високотехнологічному виробництві на основі 
магістральної теорії та рішення задач лінійного про-
грамування. Основною проблемою при використанні 
моделей економічної динаміки при створенні такого 
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типу систем є велика розмірність виникаючих оптимі-
заційних задач, що перешкоджає безпосередньому ви-
користанню відомих обчислювальних процедур рі-
шення задач лінійного програмування. Для цього роз-
глянуто екстремальну задачу для безпосереднього ди-
намічного аналізу моделі Леонтьєва з використанням 
стандартної задачі лінійного програмування. При 
цьому не слід забувати про проблему визначення ці-
льового функціоналу, вибір якого попереджає вибір 
оптимальної траєкторії розвитку системи, що моделю-
ється. У зв’язку з вказаними труднощами визначається 
потреба до якісних методів дослідження оптимальних 
траєкторій для отримання теоретичних висновків для 
прийняття науково обґрунтованих планових рішень. 
Теореми про магістралі описують якості інваріантності 
оптимальних траєкторій екстремальних динамічних 
задач по відношенню до призначення цільового  
функціоналу та до вибору саме оптимальної траєкто-
рії. Проведені теоретичні узагальнення магістральної 
теорії Самуельсона було використано у консалтинго-
вому проєкті з передпланових досліджень впровад-
ження організаційно-технологічної системи з випуску 
високотехнологічної продукції на машинобудівному 
підприємстві. 

Ключові слова: система, технологія, теорія, магі-
страль, модель, траєкторія, програмування, функціо-
нал, вектор, функція, матриця. 

 
Іванов С. В., Осадча Н. В., Затишняк В. В. Стра-

тегічні напрями розвитку трудового потенціалу у відпо-
відності до вимог роботодавців в умовах відновлення еко-
номіки Дніпропетровської області. — С. 135. 

У статті проаналізовано стан трудового потен- 
ціалу та запропоновано рекомендації щодо зміни стра-
тегічних напрямків його розвитку у відповідності до 
потреб роботодавців. Досліджено потреби роботодав-
ців Дніпропетровської області у робітничих кадрах та 
можливості підготовки їх закладами П(ПТ)О. У до- 
сліджені визначено основну проблематику розвитку 
ринку праці області. Для забезпечення розвитку тру-
дового потенціалу необхідно внести зміни у стратегії 
розвитку територій, які б допомогли ключовим 
стейкхолдерам чітко формулювати інструменти та на-
прями розвитку потенціалу та забезпечувати під- 
тримку ефективного діалогу. 

Ключові слова: трудовий потенціал, розвиток 
економіки регіону, ефективний діалог, інвестиційна 
привабливість, стратегії розвитку. 

 
Лещенко Г. А., Бондар Ю. А., Кирстя А. В. Соціа-

льно-економічний розвиток науково-дослідної діяльності 
закладів вищої освіти. — С. 87. 

У статті досліджено соціально-економічні пере- 
творення, які неоднозначно вплинули на становлення 
та розвиток системи закладів вищої освіти в Україні. 
Підтверджено, що позитивними є тенденції щодо  
розвитку закладів вищої освіти та розширення їх ака-
демічної свободи, реформування державного управ-
ління, впровадження нових форм навчання, модерні-
зації спеціальностей та зростання чисельності осіб із 
вищою освітою.  

Визначено, що відповідно до потреб розвитку 
економіки та суспільства вища освіта, а також на- 
уково-дослідницька діяльність має забезпечити підго-
товку фахівця для відповідної сфери національного  
господарства, здатного до адаптації, креативного та 

критичного мислення, генерування нових ідей та дій в 
новій ситуації. Тобто вищій освіті відводиться роль 
ключового чинника у створенні передумов забезпе-
чення конкурентоспроможності національної еконо-
міки. Для цього сама вища освіта має стати привабли-
вою та конкурентоспроможною не лише на націо- 
нальному, а й на світовому ринку освітніх послуг. 

Досліджено питання організації науково-дослід-
ної роботи здобувачів вищої освіти як основного із 
компонентів професійної характеристики майбутнього 
фахівця, розкрито сутність та значення поняття «на- 
уково-дослідна робота роботи здобувачів вищої 
освіти». Проаналізовано рівень організації науково-
дослідної роботи здобувачів вищої освіти в країні. Слід 
зазначити, що головне в організації науково-дослідни-
цької роботи — це озброєння здобувачів вищої освіти 
методиками наукових досліджень. Найбільш пошире-
ними методами є теоретичний аналіз методичної та 
спеціальної літератури, спостереження, експеримент. 

Доведено, що наукові дослідження мають винят-
кове значення для розвитку усіх стратегічних напрямів 
закладів вищої освіти: забезпечення якісної підготовки 
фахівців, поглиблення міжнародної освітньої та на- 
укової діяльності, удосконалення системи підготовки 
та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів, 
розвитку інноваційної діяльності. Таким чином, чітка 
організація науково-дослідної роботи у навчальному 
процесі закладів вищої освіти сприяє поглибленню за-
своєння здобувачами вищої освіти фахових навчаль-
них дисциплін, дозволяє в повній мірі проявити свою 
індивідуальність, сформувати власну думку щодо про-
блем сучасності. 

Ключові слова: вища освіта, управління науково-
дослідницькою роботою, здобувачі вищої освіти, стра-
тегія розвитку, наукова діяльність, економічний роз-
виток. 

 
Новак І. М. Захист зайнятості в умовах воєнного 

стану. — С. 205. 
Метою статті є аналіз інструментів державної по-

літики підтримки зайнятості в умовах воєнного стану 
та розробка пропозицій щодо їх удосконалення. Ме-
тоди дослідження: діалектичний, абстрактно-логіч-
ний, індукції та дедукції, аналізу й синтезу, аналогії та 
порівнянь, системного, комплексного і контент-ана-
лізу. Проаналізовано інструменти державної політики 
підтримки підприємств в умовах воєнного стану, зо- 
крема щодо спрощення регулювання трудових відно-
син шляхом призупинення дії трудового договору. До-
ведено, що це створює умови для легалізації прихова-
ного безробіття та обмежує доступ працівників до до-
помоги в системі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування. Показано аналогічність 
впливу на ринок праці чинників пандемії COVID-19 
та воєнного стану. На основі аналізу міжнародного 
досвіду збереження робочих місць під час пандемії 
COVID-19, запропоновано шляхи удосконалення тру-
дового законодавства для компенсації наслідків при-
зупинення дії трудового договору в умовах воєнного 
стану. 

Ключові слова: захист зайнятості, воєнний стан, 
призупинення дії трудового договору, трудове законо-
давство, трудові відносини, приховане безробіття,  
пандемія COVID-19. 
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Островецький В. І. Управління підземними водами 
в Україні: тенденції, напрями розвитку та удоскона-
лення. — С. 15. 

У статті розглядаються окремі аспекти управління 
підземними водами, в Україні в тому числі. Зокрема, 
висвітлюються теоретичні засади та прикладні аспекти 
управління підземними водами, а також основі чин-
ники, що призводять до ускладнень та погіршення 
стану підземних вод. Аналізується світовий досвід ви-
рішення цих проблем. Нераціональна та неконтрольо-
вана експлуатація підземних вод детермінує низку 
проблем, як то дефіцит води та виснаження запасів 
підземних вод унаслідок їх інтенсивного видобутку, 
залежність від ґрунтових вод екосистем і забруднення 
навколишнього середовища, у тому числі твердими 
побутовими відходами (пластик, поліетилен тощо),  
токсичними речовинами і патогенними організмами. 
За результатами дослідження пропонується знизити 
норматив щодо обов’язкового звітування водокорис-
тувачами, а також сприяти розширенню охоплення 
системою магістрального водопостачання та водовід-
ведення максимальної кількості населених пунктів у 
найкоротші терміни, що дозволить покращити управ-
ління підземними водами в Україні. 

Ключові слова: підземні води, водоносний гори-
зонт, водовідведення та водопостачання, колодязь, 
свердловина, насос, санітарні норми, рентна плата за 
воду. 

Падерін І. Д., Горященко Ю. Г. Концептуально-
методичні засади оцінювання інноваційного розвитку со-
ціально-економічних систем. — С. 78. 

Інформаційно-методичне забезпечення оціню-
вання інноваційного розвитку держави, регіонів та 
підприємств потребує удосконалення та новітніх  
теоретико-методологічних напрацювань. Основним 
завданням даного дослідження є розробка методу об-
рахунку інтегрального показника рівня інноваційного 
розвитку на щаблі екзогенної системи управління 
інноваційним процесом з метою виявлення стану  
і тенденцій інноваційного розвитку України. Прове-
дено факторний аналіз показників, що характеризують 
інноваційний розвиток держави за період 2010-
2019 рр., за допомогою методу модифікованої головної 
компоненти побудовано узагальнюючий показник. 
Уперше запропоновано інтегрований показник — рі-
вень інноваційного розвитку соціально-економічних 
систем (держави, регіонів). Розроблено метод обчис-
лення інтегрального показника рівня інноваційного 
розвитку України, що включає інституційно-соці- 
альну, економічну, наукову, інформаційно-освітню та 
фінансову складові інноваційного розвитку. 

Ключові слова: інноваційний розвиток, фактор-
ний аналіз, рівень інноваційного розвитку, підприєм-
ства, оцінка, методика, уніфікований показник, по- 
тенціал. 

Пілецька С. Т., Коритько Т. Ю., Кравчук Н. М. 
Механізм забезпечення економічної безпеки підприєм- 
ства. — С. 64. 

Статтю присвячено опрацюванню останніх до- 
сліджень, присвячених механізму забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства. Метою статті є теоре- 
тичне обґрунтування складових механізму забезпе-
чення економічної безпеки підприємства. У дослід-
женні теоретичних аспектів механізму забезпечення 

економічної безпеки підприємства були застосовані 
наступні методи: узагальнення, систематизації, діа- 
лектичний й абстрактно-логічний; при проведенні 
аналітичного дослідження щодо класифікації загроз 
економічної безпеки підприємства були застосовані 
методи групування, аналізу та синтезу, графічний та 
економіко-статистичний. Для обґрунтування складо-
вих механізму забезпечення економічної безпеки під-
приємства було застосовано абстрактно-логічний ме-
тод. Для визначення процесу забезпечення відповід-
ного рівня економічної безпеки підприємства викори-
стано системний підхід. 

Проаналізовано історію становлення та розвитку 
концепції, узагальнено підходи різних авторів до ви-
значення поняття економічної безпеки підприємства, 
представлено авторське трактування економічної без-
пеки підприємства. Обґрунтовано, що ключовим ме-
тодологічним інструментом при реалізації процесу за-
безпечення відповідного рівня економічної безпеки 
підприємства є системний підхід, який виступає домі-
нантою при формуванні механізму забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства. Розглянуто підходи 
авторів до сутності механізму забезпечення економіч-
ної безпеки та визначено авторське трактування да-
ного поняття. Зазначено, що механізм забезпечення 
економічної безпеки підприємства — це структурно 
взаємопов'язана сукупність заходів і способів, що під-
силюють вплив на фактори, від стану яких залежить 
результативність економічної безпеки. Розкрито еле-
менти механізму забезпечення економічної безпеки 
підприємства.  

Обґрунтовано, що подання механізму забезпе-
чення економічної безпеки підприємства формується 
на основі наукових підходів і принципів з використан-
ням фундаментальних і прикладних теорій, констатує 
множинність його елементів та доводить складність 
процесу забезпечення безпеки. Це дозволило визна-
чити напрям подальших досліджень, який пропону-
ється спрямувати на вибір конкретних інструментів 
оцінки ефективності механізму в залежності від умов 
функціонування підприємства, стадії розгортання 
кризового процесу та ресурсного потенціалу підпри-
ємства. 

Ключові слова: ризик, підприємство, механізм, 
безпека, економічна безпека, забезпечення. 

Прокопишин О. С., Трушкіна Н. В., Сербіна Т. В. 
Щодо організації зовнішньоекономічної логістичної діяль-
ності аграрних підприємств в умовах війни. — С. 209. 

Аграрний сектор є драйвером і «точкою зрос-
тання» національної економіки України. Сільське  
господарство формує у деяких регіонах у середньому 
16% валової доданої вартості та відіграє ключову роль 
у забезпеченні продовольчої безпеки. Однак сучасні 
умови воєнного стану в Україні призвели до проблем 
організації логістичної діяльності підприємств агро- 
промислового комплексу унаслідок невиконання умов 
контрактів; появі ризиків зриву посівної кампанії; 
зменшення фінальних показників врожаю та рівня 
продовольчої безпеки; зниження обсягів експортних 
поставок сільськогосподарської продукції; порушення 
ланцюгів постачання продовольства; відсутності нале-
жного фінансування та об’єктів логістичної інфра- 
структури; недостатньо ефективного використання ін-
струментарію маркетингового менеджменту і мереже-
вого підходу в процесі розподілу агропродукції до кін- 
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цевого споживача; збільшення трансакційних витрат 
тощо. 

Тому мета даної статті полягає у дослідженні су-
часних викликів, загроз, тенденцій і бар’єрів при ор-
ганізації міжнародної логістичної діяльності аграрних 
підприємств в умовах війни. 

У статті теоретично узагальнено й систематизо-
вано концептуальні підходи до визначення економіч-
ної суті понять «зовнішньоекономічна діяльність»  
і «міжнародна логістика».  

Виконано статистичний аналіз основних показ-
ників розвитку зовнішньоекономічної діяльності під-
приємств агропромислового комплексу України у до-
воєнний період. Виявлено бар’єри, які гальмують  
ефективну організацію міжнародної логістичної діяль-
ності аграрних підприємств у воєнний час. 

Запропоновано пріоритетні напрями усунення  
існуючих бар’єрів, що перешкоджають організації  
зовнішньоекономічної логістичної діяльності, суть 
яких полягає в активізації мережевої взаємодії та  
партнерських взаємовідносин на основі створення  
агрокластерних структур; об’єднання дрібним фермер-
ських господарств для належного виконання контрак-
тів, а також спільної діяльності в аграрній сфері двох 
або більше компаній і різних груп стейкхолдерів для 
досягнення загальної мети і синергетичного ефекту. 

Ключові слова: національна економіка, агропро-
мисловий комплекс, аграрні підприємства, логістична 
діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, структура 
зовнішньої торгівлі, міжнародна логістика, експортно-
імпортні операції, інвестиції зовнішньоекономічної 
діяльності, загрози, виклики, бар’єри, логістичні про-
блеми, управління взаємовідносинами зі спожива-
чами, маркетинговий менеджмент, логістичний ме- 
неджмент. 

 
Рогоза М. Є., Петрова І. П. Сталий розвиток на 

рівні промислових районів: проєктний підхід стратегу-
вання. — С. 49. 

Стаття присвячена дослідженню методологічних 
підходів управління проєктами при вирішенні про-
блем розробки науково-теоретичних підходів обґрун-
тування застосування проєктного підходу як необхід-
ного та ефективного інструментарію щодо підсилення 
реалізації процесів формування стратегічних сценаріїв 
виходу на траєкторію сталого розвитку промислових 
регіонів України. Методика дослідження. При прове-
денні досліджень використано підходи загальнонауко-
вих методів досліджень, аналізу, прогнозування і про- 
єктного управління, методику визначення критеріїв та 
кількісної оцінки процесів та  стадій індустріальної, 
постіндустріальної та неоіндустріальної їх модерніза-
ції. Результати. Досліджено проблеми розробки на- 
уково-теоретичних підходів формування та обґрунту-
вання застосування проєктного підходу як необхідного 
та ефективного інструментарію щодо підсилення реа-
лізації процесів формування стратегічних сценаріїв 
виходу на траєкторію сталого розвитку промислових 
регіонів України. Концептуально обґрунтовано засто-
сування проєктного підходу як методологічного ін-
струменту реалізації процесів формування стратегіч-
них сценаріїв виходу на траєкторію сталого розвитку 
промислових регіонів України. Визначено, що управ-
ління проєктами і програмами може використовува-
тись в управлінні тематикою проєктів пов’язаних із 
сталим розвитком промислових районів. Практична 

значущість результатів дослідження. Розроблені кон- 
цептуальні підходи використання проєктного підходу 
у формуванні стратегічних сценаріїв виходу на траєк-
торію сталого розвитку промислових регіонів на ос-
нові виконання організаційних, наукових та приклад-
них аспектів проєктного управління можуть бути ви-
користані у проєктах (проєктних програмах) переходу 
до сталого розвиту регіонів із орієнтацією на забезпе-
чення умов, які дозволять регіону мати необхідні ре-
сурси для забезпечення гідних умов життя населення 
та підвищення конкурентоспроможності економіки. 

Ключові слова: проєкт, проєктний підхід, управ-
ління, сталий розвиток промислових регіонів, страте-
гування, стратегії сталого розвитку, стратегічні цілі. 

 
Столяров В. Ф. Композиційне планування віднов-

лення соціально-економічного розвитку на різних рівнях 
державотворення. — С. 193. 

В статті представлені результати узагальнення ав-
торського досвіду використання процесів і процедур, 
методологічних положень і методів композиційного 
планування в адміністративно-командній системі уп-
равління та розробки методичних положень компози-
ційного моніторингу індикаторів регіонального люд-
ського розвитку в ринковій економіці. 

Визначені проблемні питання формування Стра-
тегічних планів діяльності Мінекономіки України на 
2020-2024 рр. та на 2022-2024 рр. та управлінські про-
махи щодо скасування інформаційно-методичного за-
безпечення узгодженої взаємодії центральних, регіо-
нальних і місцевих органів влади, а також національ-
ного ранжування регіонального людського розвитку. 

Розглянута практика використання методів ком-
позиції і декомпозиції в організаційно-економічній 
постановці задач планування в умовах створення АСУ 
різних рівнів вугільної промисловості України. 

Розкрита сутність принципово нового післявоєн-
ного державотворення України в системі відповідних 
принципів і ознак. Спроєктований порядок застосу-
вання принципів і ознак системи композиційного мо-
ніторингу регіонального людського розвитку. Наве-
дені приклади використання структурно-відтворюва-
льного підходу композиційного планування для підго-
товки і експертної оцінки проєктів загальнодержавних 
рішень стосовно вугільної промисловості України. 

Обґрунтовані пропозиції щодо визначення в дер-
жавному секторі як базису національної економіки 
суб’єктів господарювання різних форм власності та 
стосовно відновлення випуску статистичних бюлетенів 
"Регіональний людський розвиток" за 2018-2022 рр., 
які формуються на основі Методики виміру людського 
розвитку в регіонах України 2012 року. 

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, 
композиційне планування, композиційний моніто-
ринг, структурно-відтворювальний підхід, держав-
ність, принципи і ознаки нового державотворення, 
АСУ вугільної промисловості. 

 
Столярова В. В. Системне стратегічне планування 

і бюджетування людиноцентриського соціально-економі-
чного розвитку держави і регіонів (інституалізація бю-
джетного федералізму унітарної держави). — С. 32. 

У статті в порядку постановки і обговорення об-
ґрунтовано методологічний підхід до стратегічного 
планового бюджетного забезпечення завдань і заходів 
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людиноцентриського, орієнтованого на людину, соці-
ально-економічного розвитку держави і регіонів.  

З використанням гармонійних пропорцій «Золо-
того перетину» (як еталонних) визначено межі бюд- 
жетного централізму з бюджетним федералізмом та 
масштаб зони соціального діалогу центральних і ре- 
гіональних органів влади при бюджетному плануванні 
фінансового забезпечення завдань і заходів стратегіч-
ного соціально-економічного розвитку держави і ре- 
гіонів.  

Наведені визначення сутності і змісту людино- 
центриського соціально-економічного розвитку та 
планового бюджетування стратегічних завдань і тактич-
них заходів державного управління національним гос-
подарством в умовах зовнішньо нав’язаного вільного  

Ключові слова: системне стратегічне планування 
і бюджетування, бюджетні повноваження, фінансове 
забезпечення, людиноцентриський соціально-еконо-
мічний розвиток, інституалізація унітарної держави, 
бюджетний централізм і бюджетний федералізм, гар-
монійні пропорції «Золотого перетину». 

Сухачова О. О. Галузеві особливості розробки та 
прийняття управлінських рішень на підприємствах 
сфери зв’язку України. — С. 70. 

Узагальнено теоретичні основи розробки та 
прийняття управлінських рішень підприємствами 
сфери зв’язку. Розглянуто науковий доробок щодо 
змісту понятійного апарату «управлінське рішення». 
Систематизовано практичні здобутки процесу роз- 
робки та прийняття управлінських рішень з урахуван-
ням особливостей діяльності підприємств даної сфери. 
З цих позицій запропоновано трактувати сутність і ре-
зультат управлінського рішення підприємств, яке  
ґрунтується на виборі альтернативного варіанту і спря-
моване на подолання проблемної ситуації на основі 
комплексного управління з урахуванням особливостей 
функціонування підприємства зв'язку. Такий підхід 
допоможе ефективно управляти та розширювати мож-
ливості комунікаційних компаній.  

Розглянуто принципи діяльності підприємств 
зв’язку та визначено напрями та шляхи подальшого 
розвитку підприємств зв’язку з урахуванням особли-
востей їх діяльності. Доведено доцільність процесу  
розробки та управлінських рішень телекомунікаційних 
компаній.  

Визначено, що для комплексної оцінки управлін-
ських рішень доцільно враховувати окремі види ефек-
тів. Для підприємств зв’язку найбільш суттєвими є  
технічний, ресурсний, економічний та соціально-еко-
логічний ефекти. 

Обґрунтовано особливості розвитку та управлін-
ських рішень телекомунікаційних компаній, одним з 
яких є прийняття високотехнологічних рішень, спря-
мованих на постійне вдосконалення телекомунікацій-
них компаній, що визначає їх стратегічну діяльність з 
метою досягнення максимального рівня їх розвитку. 
Визначено, що їх інформаційне забезпечення є дуже 
важливим для прийняття ефективних рішень. Процес 
розробки та прийняття рішень є, по суті, інформацій-
ним процесом, заснованим на обробці формалізованої 
та неформальної інформації, різноманітних даних  
і знань. Існує п'ять основних типів інформаційних си-
стем, які необхідні для задоволення потреб різних ор-
ганізаційних рівнів і функціональних сфер управління, 
а саме: бізнес-процеси, автоматизація офісу, інформа- 

ційні системи управління, системи підтримки прий-
няття рішень, системи підтримки прийняття рішень. 
Тому для комплексної оцінки управлінських рішень 
доцільно враховувати не лише ефективність діяльно-
сті, а й окремі види ефектів. 

Ключові слова: управлінські рішення, підприєм-
ство зв’язку, управління підприємством, інформація, 
аналіз. 

Шамілева Л. Л., Хандій О. О. Основні тренди та 
наслідки поглиблення дисбалансів трудової сфери протя-
гом першого півріччя воєнного стану в країні. — С. 180. 

Стаття присвячена систематизації основних на-
прямів розбалансованості трудової сфери, які виникли 
під час введення воєнного стану, та визначенню втрат 
трудового і освітнього потенціалу, людського капіталу 
за аналізований період. Обґрунтовані основні причини 
поглиблення дисбалансів в сфері зайнятості та в сис-
темі соціально-трудових відносин. Надана характе- 
ристика новим викликам, загрозам та ризикам, обу- 
мовлених падінням зайнятості, посиленням безро-
біття, в тому числі і прихованого. Названі причини  
розбіжності в оцінках чисельності біженців, внутріш-
ніх переселенців, дана прогнозна оцінка втрати робо-
чих місць при різних сценаріях воєнних дій.   

Акцентована увага на зростанні кризи системи 
соціального захисту населення внаслідок зростання 
витрат та суттєвого скорочення доходів. Визначені та 
кількісно оцінені обсяги незворотних втрат трудового 
та освітнього потенціалу за період воєнної агресії Росії 
та воєнних подій в Україні. Розрахунки втрат базу-
ються на попередніх оцінках чисельності загиблих вій-
ськовослужбовців та цивільного населення, біженців 
та примусово депортованих, їх середньої тривалості 
життя в працездатному віці з урахуванням рівнів еко-
номічної активності, за період воєнної агресії, екс- 
пертних оцінок ймовірностей неповернення біженців 
та депортованих станом на травень-червень 2022 р.  

Запропоновано підхід до кількісної оцінки обся-
гів тимчасових втрат трудового потенціалу, що базу-
ється на інформації відносно чисельності внутрішньо 
переміщених осіб, які втратили постійну роботу пов-
ністю чи тимчасову роботу, кількості тих, що виїхали 
за межі країни, з урахуванням рівня їх зайнятості, чи-
сельності безробітних, в тому числі і представників 
прихованого безробіття, та кількості втрачених робо-
чих місць за період військової агресії. 

Оцінки ресурсних втрат трудової сфери дозволя-
ють розробити необхідні програми стабілізації на  
ринку праці та в системі соціально-трудових відносин, 
визначити та впровадити компенсаторні механізми 
подолання розбалансованості трудової сфери та забез-
печення її стійкості. 

Ключові слова: дисбаланси трудової сфери, воєн-
ний стан, освітній потенціал, трудовий потенціал, бі-
женці, незворотні втрати, тимчасові втрати трудового 
потенціалу. 

Шевченко Н. В., Пушак Г. І. Проблеми розвитку 
вітчизняних лізингових компаній в умовах кризи. — 
С. 106. 

Проведено дослідження щодо значення лізинго-
вих компаній у розвитку сучасного вітчизняного кре-
дитного ринку. Розглянуто та виділено основні чин-
ники — негативні фактори, що впливають на розвиток 
лізингових компаній в Україні. Досліджено динаміку 
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зареєстрованих та тих лізингових компаній, що мають 
офіційну ліцензію на провадження діяльності, а також 
динаміку обсягів укладених договорів фінансового лі-
зингу впродовж 2017-2021 років. Доведено, що знач-
ний вплив на об’єми та ефективність діяльності лі- 
зингових компаній має економічний клімат, інфля-
ційні наслідки, війна, затяжна пандемія, збільшення 
курсу національної грошової одиниці, неефективність 
інформаційного розвитку лізингових компаній. Вста-
новлено зв'язок між обсягами лізингу та окремими га-
лузями, які є найбільшими клієнтами лізингового  
сектору. 

Ключові слова: кредит, лізинг, фінансовий лі-
зинг, лізингові компанії, промислові підприємства, 
договір лізингу. 

 
Шелеметьєва Т. В. Оцінювання стану конкуренції 

на туристичному ринку України. — С. 101. 
У статті проведено оцінювання інтенсивності 

конкуренції та рівня монополізації на туристичному 
ринку України. Зазначено, що серед показників, які 
найчастіше використовуються для оцінювання інтен-
сивності конкуренції в галузі: індекс концентрації  
ринку, індекс Розенблюта (Холла-Тайдмана), індекс 
Герфіндаля-Гіршмана та коефіцієнт відносної кон- 
центрації. Доведено, що інформаційною базою для  
 

аналізу інтенсивності конкуренції на ринку туристич-
них послуг є статистична і бухгалтерська звітність під-
приємств різних типів, для яких туристична діяльність 
є основною, статистичні дані Головного управління 
статистики областей України, Державного  агентства 
розвитку туризму України, Державної служби статис-
тики України та ін. Проведено оцінювання рейтингу 
туроператорів України за кількістю обслуговуваних ту-
ристів. Визначено, що лідерами на туристичному  
ринку та найбільшу частку за кількістю обслуговува-
них туристів займають туристичні оператори ТОВ 
«Join UP!», ТОВ Туристична компанія «Anex Tour», 
ТОВ «TEZ Tour», ТОВ «Coral Travel». За показниками 
оцінювання інтенсивності конкуренції на ринку було 
відзначено, що ринок немонополізований, низько 
концентрований (помірно концентрований) та з висо-
кою інтенсивністю конкуренції. Запропоновано ре-
зультати проведеного оцінювання інтенсивності кон-
куренції використовувати при формуванні конкурент-
них стратегій туристичних операторів України, при 
прийнятті рішень щодо входження нових підприємств 
у галузь або стосовно доцільності продовження ефек-
тивного функціонування в галузі існуючих фірм. 

Ключові слова: оцінювання, туристичний ринок, 
конкуренція, інтенсивність, монополізація, показ-
ники, індекс, коефіцієнт.  
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Andrushkiv B., Kyrych N., Pogaidak O., Ratynskyi V. 
Analysis of the Sociological and Informational Section of Eco-
nomic and Military and Defense Problems in Ukraine at the 
Current Stage (Unified Journalistic Material Was Formed on 
the Basis of Discussion Events in United Territorial Commu-
nities). — Р. 114. 

In the article, based on a sociological analysis of pub-
lic opinion and the existing work experience of state ma- 
nagement bodies, local self-government bodies and eco-
nomic entities, with the participation of public formations, 
certain problems of a military and defense nature were 
identified. They were evaluated from the standpoint of an 
average citizen of the United Territorial Communities 
(UTC). 

The research was carried out by surveying citizens 
about the causes of shortcomings and omissions of both a 
tactical and strategic nature. Based on existing experience, 
ways and means of their elimination are proposed. The 
prerequisites for increasing responsibility for the final re-
sults of activities in this area have been studied. 

The accession of Ukraine to the European Common-
wealth in the post-war period determines not only the suc-
cess of the struggle and, in the end, victory, but also the 
development and implementation of means and mecha-
nisms for activating the activities of united territorial com-
munities and business entities in fundamentally new con-
ditions. 

It has been established that due to the complex use of 
social, political, and spiritual factors when introducing  
relevant changes in the legislation, it is possible to increase 
the effectiveness of reforms and prevent negative pheno- 
mena that developed in the post-totalitarian period and 
during the war. 

Increasing the efficiency of the specified measures is 
proposed at the expense of ideological-educational and in-
novative-management levers. This is one of the directions 
of not only the development of national and regional tra-
ditions and culture, but also the strengthening of economic 
security in the state, and the stable functioning of the na-
tional economy of Ukraine, which can actually make it 
competitive in the conditions of global competition and 
accession to the EU and NATO. 

Keywords: OTG, public opinion, war, defense, man-
agement, ideology, enterprises, stability, strategy, tactics, 
efficiency, economic activity, reformation-transforma-
tional society, European Union, NATO. 

Antoniuk V. P. Problems of the Formation of Human 
Capital of Ukraine in the Education System and its Risks in 
the Realities of War. — Р. 161. 

The article substantiated the validity of the develop-
ment and improvement of the quality of education to en-
sure the formation of human capital.  Insufficient compli-
ance of indicator indicators for the objective assessment of 
changes taking place in the field of school, vocational and 
higher education has been identified. At the same time, 
there were certain achievements and progressive shifts in 
the education system, which are aimed at better human 
development and the formation of human capital. The war 
unleashed by Russia brought significant destruction and 
losses in the education system. This hinders the implemen-
tation of sustainable development tasks to improve the 
quality of education and limits the possibilities of forming 

the human capital of Ukraine.  An in-depth analysis of the 
problems of education caused by the war is needed and the 
search for new ways to solve them, taking into account the 
experience of countries that have passed through such a 
test. 

Keywords: human capital, education system, quality 
of education, Sustainable Development Goals, war, losses 
from war in the education system. 

Azmuk N. The Transformation of the Labor Market in 
the Conditions of War: Challenges and Strategies for Labor 
Force Renewal. — Р. 171. 

The national economy suffers significant losses be-
cause of the russian-Ukrainian war due to the destruction 
of industrial enterprises and infrastructure facilities, da- 
mage to agricultural sector, and blockade of logistics routes. 
Business is trying to mitigate the negative impact and adapt 
to new operating conditions, but it is difficult to minimize 
the consequences of the devastating effects of war. Destruc-
tion and losses of human capital, contractions of business 
activity form new and deepen the existing imbalances of 
the national labor market. The purpose of the article is to 
study the transformation of the national labor market under 
the influence of the war, changes in supply and demand, 
labor force renewal and set strategic directions for post-war 
labor market reconstruction. 

The article identifies and characterizes transformation 
vectors of the national labor market, determines changes in 
its characteristics during war, and outlines the main im- 
balances. Disadvantages of the labor market in the pre-war 
period were labor surplus conjuncture, labor migration, 
learning and qualification gaps and unregistered employ-
ment. The digital segment of the labor market has an up-
ward trend in its development characterized by active 
growth, while the IT services segment is characterized by 
lack of specialists. The destructive impact of the war has 
exacerbated the imbalance between supply and demand in 
the labor market, led to regional disparities and revealed a 
reduction in demand for getting assistance in setting up 
businesses among the unemployed, making complete labor 
force renewal impossible. 

The analysis of labor force renewal is conducted ac-
cording to the following types of movements: natural, mi-
gratory, social, economic and digital. The expediency of 
pointing out digital movement of labor force renewal is 
substantiated. Natural movement is characterized by a 
long-term labor force shrinking, age imbalance and aging, 
which is exacerbated by the loss of human capital during 
war. Migratory movement in the conditions of war takes 
place along two vectors: external and internal, the first has 
led to a significant labor force shrinking; the second one 
has resulted in distortions in regional labor markets. In so-
cial movement, the emphasis is on the negative change in 
the professional social and economic social status of the 
workforce. It is determined that the war complicates eco-
nomic movement of labor force renewal. It is found out 
that two vectors characterize digital movement of labor 
force renewal: upward for employees who were forced to 
switch to a digital form of employment and downward for 
those who had already been engaged in it before war. 

The strategic priorities of labor force renewal in the 
post-war period are set and substantiated, in particular: 
technological restoration of industry, strengthening of the 
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scientific component of the economy, reforming the edu-
cational system, revitalizing the development of small and 
medium-sized enterprises. 

Keywords: labor market; digital segment of the labor 
market; russian-Ukrainian war; labor force renewal; move-
ments of labor force renewal; strategic priorities of labor 
market reconstruction. 

 
Boichenko M. V. Supply Chain Management in the 

Postwar Period. — Р. 148. 
The war and related domestic and foreign economic 

realities had a negative impact not only on logistics system 
in the country itself, but primarily on supply chains. For 
2.5 months period 6.3 thousand km of main tracks were 
lost, 23573 km of roads and 289 road and 41 railway bridges 
were damaged. The country is forced to restructure its lo-
gistics system quickly.  

In terms of economic recovery of Ukraine, one of the 
main tasks is to establish logistics in the western direction. 
And the EU's post-war reconstruction plan concerning 
Ukraine envisages the reconstruction of all infrastructure, 
including logistics, according to the latest standards and 
European policy.  

To determine the optimal strategy for supply chain 
management in the conditions of martial law and post-war 
reconstruction, we analyzed the best strategies of 2021 - 
the second year of pandemic restrictions. It is substantiated 
that the most optimal strategy of supply chain management 
in the conditions of martial law and post-war reconstruc-
tion will be the strategy of digitalization. The process of 
supply chain management is considered in detail and the 
directions of implementation of the supply chain manage-
ment system are offered. 

It is proved that the introduction of the latest princi-
ples of supply chain management in accordance with the 
analyzed current trends of its development will allow to 
rebuild the logistics infrastructure at such a level that it will 
not only optimally transform the country's logistics system, 
but also become one of the components of Ukraine's inte-
gration. 

Keywords: supply chains, post-war period, logistics 
system, management strategy, development trends. 

 
Borodina O. A., Liashenko V. I. Post-War Economic 

Recovery: World Experience and Attempt to Adapt it for 
Ukraine. — Р. 121. 

The following article is devoted to the theoretical 
analysis of the knowledge of the country's world in the im-
plementation of the program of the new war economy. The 
historical component can be seen in two directions — like 
a development of the war Europe, and the programs of 
international assistance to the Asian countries — Japan, 
Korea, Singapore. 

The current state of the economy of Ukraine was up-
dated, internal and external remarks were seen, and the 
stages of the process of re-establishing the national eco- 
nomy were systematized. 

Potentially possible financial and institutional supply 
of resources and coordinating structures for the renewal of 
the economy of Ukraine was seen. Looking at the unique 
minds of geopolitical and socio-economic nature, in which 
our country was accused of the beginning of a military con-
flict, it was stated that the need for insane and uninter-
rupted participation of Ukraine in the preparation and pro-
motion of international economic development. 

A wide retrospective analysis of the past analysis of 
international assistance programs for the countries of  
Europe (Marshall Plan), France and Great Britain, Ire-
land, as well as Japan (Dodge Plan), military renewal pro-
grams for Korea, Singapore, Hong Kong was carried out. 

The key factors for the success of the analysis of the 
countries in the reach of turbulent economic success are 
christened, their particular sectoral identity is stated by the 
obvious minds in Ukraine. 

It has been shown that the stencil for the creation of 
a new national model of economic innovation can be com-
plex and revenge for the adaptation of foreign applications. 
It is recommended the author's systematization of the prin-
ciples of the implementation of international assistance 
programs that will be effective for the war economy of 
Ukraine. On the basis of them, it was formulated and in 
detail the transfer of direct reform of the economy of 
Ukraine with the improvement of stages and international 
access. 

Keywords: post-war development, experience of in-
ternational aid, Marshall Plan, Dodge Plan, "Asian eco-
nomic tigers", directions of economic recovery. 

 
Hreshchuk H. Normative and Legal Regulation of Sus-

tainable Use of Agricultural Lands. — Р. 26. 
Reforming land relations in agricultural production is 

recognized as a key task of agrarian reform. In this regard, 
the transformation of land relations is one of the most im-
portant directions of the implementation of the state agra- 
rian policy. This concerns the improvement of legislation 
that regulates the issue of sustainable use of agricultural 
land. 

The article provides proposals, the implementation of 
which will contribute to the improvement of the legal re- 
gulation of the sustainable use of agricultural land in 
Ukraine. 

Keywords: national economy, agro-industrial com-
plex, land reforms, land relations, agricultural land, sus-
tainable use, legal regulation, regulatory and legal support, 
legal regime, sustainable development. 

 
Hryhorak M., Volovyk O., Tsapenko O. Transfor-

mation of Logisticians Professional Competences under the 
Influence of Pandemic and Military Restrictions and their 
Development in the Conditions of a Recovery Economy. —  
Р. 153. 

Global and national trends in the development of the 
logistics services market, as well as the impact of pandemic 
and military operations on the stability of supply chains 
and the nature of the work of logistics personnel were an-
alyzed. A conclusion was made about the emergence of 
new regularities, which, on the one hand, are associated 
with the complication of logistics tasks in conditions of un-
certainty and increased risks of goods movement, and on 
the other hand, with the active use of digital and informa-
tional technologies that ensure visibility, transparency, se-
curity of global and regional supply chains. It has been 
proven that the biggest changes have taken place in the 
organization of the work of logistics personnel, providing 
for a combination of office and remote working formats. 
As a result, the organizational structures of logistics com-
panies are changing by shifting the emphasis from the per-
formance of a certain function (role) in the management 
hierarchy to a set of specialized critical skills that satisfy 
specific business needs and allow rapid adaptation to 
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changes in supply chains. The set of competencies of lo-
gistics professionals has been determined and hypotheses 
about their significance in the conditions of pandemic and 
military restrictions have been formulated. The hypotheses 
testing proved that at all three levels of significance (1%, 
5%, 10%) there is an increase in the proportion of the fre-
quency distribution of the characteristic on the require-
ments provided by employers, in particular for work expe-
rience, foreign language skills and a range of extra-profes-
sional skills. At the same time, the role of higher education 
is decreasing, which is explained by the wide range of non-
formal education programs. 

In general, the discovered latest trends in the deve- 
lopment of logistics and supply chain management, regar- 
ding changes in logistics processes and the nature of the 
work of logistics personnel, a set of critical competencies 
of specialists capable of solving complex logistics tasks in 
conditions of uncertainty and increased risk, will be of great 
importance for the logistics support of modernization pro-
cesses and restoration of the national economy after the 
end of the war. New digital technologies actively used by 
domestic logistics companies to automate warehouse and 
transport processes, their monitoring and tracking in real 
time, will be actively in demand in the development of lo-
gistics infrastructure, the formation of logistics clusters and 
logistics parks. 

Keywords: pandemic restrictions, military actions, 
economic recovery, labor market, logistics clusters, logis-
tics parks. information and communication technologies, 
hypothesis. 

Ivanov S., Osadcha N., Zatyshniak V. The Strategic 
Directions of Labor Potential Development in Accordance 
with the Employers’ Requirements in the Conditions of 
Dnipropetrovsk Region Economic Recovery. — Р. 135. 

The article analyzes the state of labor potential and 
offers recommendations for changing the strategic direc-
tions of its development in accordance with the employers’ 
needs. The paper also investigated the needs of Dnipro- 
petrovsk region employers in the workforce and the possi-
bility of training them by VET institutions. The study iden-
tifies the main issues of the region labor market develop-
ment. To ensure the evolution of labor potential, it is ne- 
cessary to make changes in the strategy of territories 
growth, which would help key stakeholders to clearly for-
mulate tools and directions of capacity development and 
guarantee the support of effective dialogue. 

Keywords: labor potential, development of the re-
gion's economy, effective dialogue, investment attractive-
ness, strategies of development. 

Leshchenko H., Bondar Iu., Kyrstia A. Socio-Eco-
nomic Development of Research Activities of Institutions of 
Higher Education. — Р. 87. 

The article examines socio-economic transformations 
that had an ambiguous impact on the formation and de-
velopment of the system of higher education institutions in 
Ukraine. It has been confirmed that there are positive 
trends in the development of higher educational institu-
tions and the expansion of their academic freedom, the 
reform of state administration, the introduction of new 
forms of education, the modernization of specialties and 
the increase in the number of persons with higher educa-
tion. 

It was determined that in accordance with the needs 
of the development of the economy and society, higher 

education, as well as research activities, should ensure the 
training of a specialist for the relevant field of the national 
economy, capable of adaptation, creative and critical 
thinking, generating new ideas and actions in a new situa-
tion. That is, higher education is assigned the role of a key 
factor in creating prerequisites for ensuring the competi-
tiveness of the national economy. For this, higher educa-
tion itself must become attractive and competitive not only 
on the national, but also on the world market of educa-
tional services. 

The issue of the organization of research work of stu-
dents of higher education as the main component of the 
professional characteristics of a future specialist has been 
studied, the essence and meaning of the concept "research 
work of students of higher education" has been revealed. 
The level of organization of scientific and research work of 
higher education applicants in the country is analyzed. It 
should be noted that the main thing in the organization of 
scientific research work is arming students of higher edu-
cation with scientific research methods. The most common 
methods are theoretical analysis of methodical and special 
literature, observation, experiment. 

It has been proven that scientific research is of excep-
tional importance for the development of all strategic areas 
of higher education institutions: ensuring quality training 
of specialists, deepening international educational and 
scientific activities, improving the system of training and 
certification of scientific and scientific-pedagogical person-
nel, development of innovative activities. Thus, the clear 
organization of research work of students of higher educa-
tion in the educational process of institutions of higher 
education contributes to the deepening of assimilation of 
professional educational disciplines by students of higher 
education, allows to fully express their individuality, to 
form their own opinion about the problems of today. 

Keywords: higher education, management of scien-
tific and research work, students of higher education, de-
velopment strategy, scientific activity, economic develop-
ment. 

Novak I. Protection of Employment under Martial 
Law. — Р. 205. 

The purpose of the article is to analyze the tools of 
state business support policy and develop proposals for im-
proving labor legislation to protect employment under mar-
tial law. Research methods: dialectical, abstract-logical, in-
duction and deduction, analysis and synthesis, analogy and 
comparisons, system, complex and content analysis. The 
instruments of the state policy of supporting enterprises in 
the conditions of martial law are analyzed, in particular 
regarding the simplification of the regulation of labor rela-
tions by suspending the validity of the employment con-
tract. It has been proven that this creates conditions for the 
legalization of hidden unemployment and limits workers' 
access to assistance in the mandatory state social insurance 
system. The similarity of the impact of the factors of the 
COVID-19 pandemic and martial law on the labor market 
is shown. Based on the analysis of the international expe-
rience of saving jobs during the COVID-19 pandemic, ways 
of improving the labor legislation are proposed to compen-
sate for the consequences of the suspension of the employ-
ment contract in the conditions of martial law. 

Keywords: employment protection, martial law, sus-
pension the validity of the employment contract, labor law, 
labor relations, hidden unemployment, COVID-19 pan-
demic. 
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Ostrovetskyy V. Groundwater Management in Ukraine: 
Trends, Directions of Development and Improvements. —  
Р. 15. 

The article discusses certain aspects of groundwater 
management, in Ukraine, including. In particular, the  
theoretical foundations and applied aspects of groundwater 
management, as well as the main factors affecting the state 
of groundwater, are analyzed. The world experience of 
solving these problems is analyzed. Irrational and un- 
controlled exploitation of groundwater determines many 
problems, including water scarcity and depletion of 
groundwater reserves due to their intensive extraction, en-
vironmental pollution, including solid waste (plastic, po- 
lyethylene, etc.) and toxic substances and pathogenic or-
ganisms. According to the results of the study, it is pro-
posed to reduce the standard for mandatory reporting of 
water users, as well as to expand the coverage of the main 
water supply and drainage system to the maximum number 
of settlements in the shortest possible time, which will im-
prove groundwater management in Ukraine. 

Keywords: groundwater, aquifer, drainage and water 
supply, well, well, pump, sanitary standards, rent for water. 

 
Paderin І., Horiashchenko Y. Conceptual and Metho- 

dological Foundations for Assessing the Innovative Develop-
ment of Socio-Economic Systems. — Р. 78. 

The purpose of this study is to develop a method for 
calculating an integrated indicator of the level of innova-
tion development at the stage of exogenous innovation 
management system in order to identify the state and 
trends of innovation development in Ukraine. Methodo- 
logy. The main research methods were analysis and syn-
thesis, methods of statistical observation and generalization 
in the collection, grouping and analysis of statistics for 10 
years. Another method was a comparative analysis in as-
sessing the level of innovative development of Ukraine, in 
particular, all its components. The method was also used 
concrete and abstract comparative characteristics — in pre-
senting the results, providing conclusions and research pro-
posals. Results. The factor analysis of the indicators char-
acterizing innovative development of the state for the pe-
riod of 2010-2019 is carried out, by means of a method of 
the modified main component the generalizing indicator is 
constructed. The calculation of the generalized indicators 
of level of innovative development (LID) in 2010-2019 was 
carried out using the software SPSS 21. Practical implica-
tions. These practical recommendations can be applied not 
only in the Ukrainian business space, but also in the busi-
ness of countries that have chosen innovative development. 
Value / originality. For the first time, an integrated indica-
tor was proposed — the level of innovative development of 
socio-economic systems (states, regions). Conclusions. A 
method for calculating an integrated indicator of the level 
of innovative development of Ukraine, which includes in-
stitutional, social, economic, scientific, informational,  
educational and financial components of innovative deve- 
lopment, has been developed. 

Keywords: innovative development, factor analysis, 
level of innovative development, enterprises, assessment, 
methodology, unified indicator, potential. 

 
Piletska S. T., Korytko T. Yu., Kravchuk N. M. 

Mechanism to Ensure Economic Security of the Enterprise. — 
Р. 64. 

The article is devoted to the development of the latest 
research on the mechanism of economic security of the 

enterprise. The purpose of the article is a theoretical justi-
fication of the components of the mechanism of economic 
security of the enterprise. In the study of theoretical aspects 
of the mechanism of economic security of the enterprise, 
the following methods were used: generalization, systema-
tization, dialectical and abstract-logical; when conducting 
an analytical study on the classification of threats to the 
economic security of the enterprise, the method of group-
ing, analysis and synthesis, graphic and economic-statisti-
cal were used. An abstract-logical method was used to sub-
stantiate the components of the mechanism for ensuring 
the economic security of the enterprise. A systematic ap-
proach was used to determine the process of ensuring the 
appropriate level of economic security of the enterprise. 
The history of formation and development of the concept 
is analyzed, the approaches of different authors to the de- 
finition of economic security of the enterprise are general-
ized, the author's interpretation of economic security of the 
enterprise is presented. It is substantiated that the key 
methodological tool in the implementation of the process 
of ensuring the appropriate level of economic security of 
the enterprise is a systematic approach, which is dominant 
in the formation of the mechanism for ensuring the eco-
nomic security of the enterprise. The authors' approaches 
to the essence of the mechanism of economic security are 
considered and the author's interpretation of this concept 
is determined. It is noted that the mechanism of economic 
security of the enterprise is a structurally interconnected set 
of measures and methods that enhance the impact on the 
factors on which the effectiveness of economic security de-
pends. The elements of the mechanism of ensuring the eco-
nomic security of the enterprise are determined. It is sub-
stantiated that the presentation of the mechanism of eco-
nomic security of the enterprise is formed on the basis of 
scientific approaches and principles with the use of funda-
mental and applied theories, states the plurality of its  
elements and proves the complexity of the security process. 
This allowed to determine the direction of further research, 
which is proposed to focus on the choice of specific tools 
to assess the effectiveness of the mechanism depending on 
the conditions of the enterprise, the stage of the crisis pro-
cess and the resource potential of the enterprise.  

Keywords: risk, enterprise, mechanism, security, eco-
nomic security, provision. 

 
Prokopyshyn O., Trushkina N., Serbina T. Regarding 

the Organization of Foreign Economic Logistics Activities of 
Agrarian Enterprises in the Conditions of War. — Р. 209. 

The agricultural sector is the driver and “point of 
growth” of the national economy of Ukraine. Agriculture 
accounts for an average of 16% of gross value added in 
some regions and plays a key role in ensuring food security. 
However, the current conditions of martial law in Ukraine 
have led to problems in the organization of logistics acti- 
vities of enterprises of the agro-industrial complex as a re-
sult of non-fulfillment of the terms of contracts; the emer-
gence of risks of disruption of the sowing campaign; de-
crease in final harvest indicators and the level of food se-
curity; decrease in the volume of export deliveries of agri-
cultural products; disruption of food supply chains; lack of 
adequate financing and logistics infrastructure facilities; in-
sufficient effective use of marketing management tools and 
a network approach in the process of distributing agricul-
tural products to the final consumer; increase in transac-
tion costs, etc. 
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Therefore, the purpose of this article is to study mo- 
dern challenges, threats, trends and barriers in the organi-
zation of international logistics activities of agrarian enter-
prises in the conditions of war. 

The article theoretically summarizes and systematizes 
conceptual approaches to determining the economic es-
sence of the concepts of “foreign economic activity” and 
“international logistics”. 

A statistical analysis of the main indicators of the de-
velopment of foreign economic activity of enterprises of the 
agro-industrial complex of Ukraine in the pre-war period 
was performed. Barriers that inhibit the effective organiza-
tion of international logistics activities of agrarian enter-
prises in wartime have been identified. 

Priority directions for eliminating existing barriers 
that prevent the organization of foreign economic logistics 
activities are proposed, the essence of which is to activate 
network interaction and partnership relations based on the 
creation of agrocluster structures; unification of small farms 
for the proper execution of contracts, as well as joint ac-
tivity in the agrarian sphere of two or more companies and 
different groups of stakeholders to achieve a common goal 
and a synergistic effect. 

Keywords: national economy, agro-industrial com-
plex, agricultural enterprises, logistics activity, foreign eco-
nomic activity, the structure of foreign trade, international 
logistics, export-import operations, investments of foreign 
economic activity, threats, challenges, barriers, logistical 
problems, management of relations with consumers, mar-
keting management, logistics management.   

Rohoza M. Ye., Petrova I. P. Sustainable Development 
at the Level of Industrial Areas: a Project Strategy Ap-
proach. — Р. 49. 

The article deals with the study of methodological ap-
proaches to project management in solving problems of de-
veloping scientific and theoretical approaches to justify the 
use of project approach as a necessary and effective tool to 
strengthen the implementation of strategic scenarios for 
sustainable development of industrial regions in Ukraine. 
Research methodology. The research uses the approaches 
of general scientific methods for research, analysis, fore-
casting and project management, methods of determining 
criteria and quantifying the processes and stages of in- 
dustrial, post-industrial and neo-industrial modernization.  
Findings. There was researched the development of scien-
tific and theoretical approaches to the formation and justi-
fication of the project approach as a necessary and effective 
tool for strengthening the implementation of strategic sce-
narios for sustainable development of industrial regions in 
Ukraine. The application of the project approach as a 
methodological tool for implementing the processes of stra-
tegic scenarios formation for entering the trajectory of sus-
tainable development of industrial regions in Ukraine is 
conceptually justified. It is determined that project and 
program management can be used in project management 
related to sustainable development of industrial areas. 
Practical significance of the findings. The developed con-
ceptual approaches to using the project approach in the 
formation of strategic scenarios for sustainable develop-
ment of industrial regions based on organizational, scien-
tific and applied aspects of project management can be 
used for projects (project programs) transition to sustain= 
able development of regions focused on providing condi-
tions that will allow the region have the necessary resources 

to ensure decent living conditions and increase the com-
petitiveness of the economy. 

Keywords: project, project approach, management, 
sustainable development of industrial regions, strategizing, 
sustainable development strategies, strategic goals. 

Shamileva L., Khandii O. The Main Trends and Con-
sequences of Deepening Imbalances in the Labor Sphere Dur-
ing the First Six Months of Martial Law in the Country. — 
Р. 180. 

The article is devoted to the systematization of the 
main directions of imbalance in the labor sphere, which 
arose during the introduction of martial law, and to the 
determination of the loss of labor and educational poten-
tial, human capital during the analyzed period. The main 
reasons for deepening imbalances in the employment 
sphere and in the system of social and labor relations are 
substantiated. The description of new challenges, threats 
and risks caused by the drop in employment and the in-
crease in unemployment, including hidden unemployment, 
is given. The reasons for the discrepancy in estimates of the 
number of refugees and internally displaced persons are 
named, and a forecast estimate of the loss of jobs in various 
scenarios of military actions is given. 

Attention is focused on the growing crisis of the social 
protection system of the population as a result of rising 
costs and a significant reduction in income. The volumes 
of irreversible losses of labor and educational potential dur-
ing the period of military aggression of Russia and military 
events in Ukraine were determined and quantified. Loss 
calculations are based on preliminary estimates of the num-
ber of dead servicemen and civilians, refugees and forced 
deportees, their average life expectancy at working age 
taking into account levels of economic activity, during the 
period of military aggression, expert assessments of the 
probability of non-return of refugees and deportees as of 
May-June 2022 . 

An approach to quantifying the volume of temporary 
losses of labor potential is proposed, which is based on in-
formation regarding the number of internally displaced per-
sons who have lost their full-time or temporary work, the 
number of those who have left the country, taking into ac-
count their employment level, the number of unemployed, 
including the number of representatives of hidden unem-
ployment, and the number of lost jobs during the period of 
military aggression. 

Estimates of resource losses in the labor sphere make 
it possible to develop the necessary stabilization programs 
in the labor market and in the system of social and labor 
relations, to determine and implement compensatory 
mechanisms for overcoming the imbalance of the labor 
sphere and ensuring its stability. 

Keywords: imbalances in the labor sphere, martial 
law, educational potential, labor potential, refugees, irre-
versible losses, temporary losses of labor potential. 

Shelemetieva T. V. Assessment of the State of Compe-
tition in the Tourist Market of Ukraine. — Р. 101. 

The article evaluates the intensity of competition and 
the level of monopolization in the tourism market of 
Ukraine. It is noted that the most important feature of the 
tourist market of Ukraine is the intensity of competition — 
the struggle between tourist organizations for the most fa-
vorable conditions of production and sale in order to 
achieve better business results and business development. 
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In such conditions, the assessment of the intensity of com-
petition and the level of monopolization of the tourism 
market will allow companies to develop their pricing, pro- 
duct, sales and communication policies, to shape their 
strategy and tactics of behavior in the market. 

It is noted that among the indicators most often used 
to assess the intensity of competition in the industry: mar-
ket concentration index, Rosenbluth index (Hall-Tydman), 
Herfindahl-Hirschman index and the relative concentra-
tion ratio. It is possible to assess the efficiency of a tourist 
enterprise, as well as to predict the prospects of its deve- 
lopment with the help of a traditional tool — market share. 
It demonstrates the place of a travel company in the rele-
vant market segment among competitors. 

It is proved that the information base for the analysis 
of competition in the market of tourist services of Ukraine 
is statistical and accounting of enterprises of various types 
for which tourism is the main, statistics of the Main De-
partment of Statistics of Ukraine, State Agency for Tourism 
Development of Ukraine, State Statistics Service of 
Ukraine . 

The rating of tour operators of Ukraine by the number 
of served tourists was assessed. It is determined that the 
leaders in the tourist market and the largest share in the 
number of tourists served are tour operators "Join UP!", 
Travel Company "Anex Tour", "TEZ Tour", "Coral Travel". 

Indicators of intensity of competition in the tourist 
market of Ukraine for 2018-2019 are calculated. According 
to the indicators for assessing the intensity of competition 
in the market, it was noted that the market is non-mono- 
polized, low-concentrated (moderately concentrated) and 
high-intensity competition. 

The results of the assessment of the intensity of com-
petition can be used in the formation of competitive stra- 
tegies of tour operators in Ukraine, in deciding on the entry 
of new enterprises in the industry or on the feasibility of 
continuing to operate effectively in existing firms. 

Keywords: estimation, tourist market, competition, 
intensity, monopolization, indicators, index, coefficient. 

 
Shevchenko N., Pushak H. Problems of the Develop-

ment of Domestic Leasing Companies in Crisis Conditions. — 
Р. 106. 

A study was conducted on the importance of leasing 
companies in the development of the modern domestic 
credit market. It was determined that the main objects of 
the leasing loan in Ukraine are: industrial machinery, con-
struction machinery, cars and various equipment, and the 
subjects are both economic entities and natural persons. 
The main negative factors affecting the development of 
leasing companies in Ukraine are considered and high-
lighted. It was determined that Ukraine ranks only 41st in 
terms of the volume of leasing agreements, although the 
volume of industrial enterprises in Ukraine. It has been 
proven that the economic climate, inflationary conse-
quences, war, protracted pandemic, increase in the ex-
change rate of the national currency, inefficiency of infor-
mation development of leasing companies, inconsistency 
of the legislative framework, low level of support from the 
state have a significant impact on the volumes and effi-
ciency of the activity of leasing companies.  

The relationship between leasing volumes and indi-
vidual industries, which are the largest clients of the leasing 
sector, has been established. It was determined that from 
the middle of 2020, the National Bank of Ukraine will be 
the regulator of the activities of domestic credit unions, 

which separates leasing companies from financial interme-
diation. It has been proven that there are internal factors 
restraining the development of leasing services: lack of clear 
and timely submission of financial statements of leasing 
companies in accordance with international standards; re-
luctance to conduct an internal audit of activities (at least 
once every three years to find directions for own financial 
optimization); lack of calculation of indicators of financial 
status and potential; lack of a developed risk management 
program; lack of a marketing strategy (developed modern 
sites, holding conferences and webinars) information de-
velopment; low level of trust in credit service market regu-
lators. 

Keywords: credit, leasing, financial leasing, leasing 
companies, industrial enterprises, leasing agreement. 

 
Stolyarov V. Compositional Planning of Restarting the 

Socio-Economic Development at Different Levels of State 
Building. — Р. 193. 

The article presents the results of summarizing the 
author's experience in using processes and procedures, 
methodological provisions and methods of compositional 
planning in the administrative-command system of ma- 
nagement and the development of methodological provi-
sions for compositional monitoring of indicators of regional 
human development in a market economy. 

The problematic issues of the formation of the Stra-
tegic Plans of the Ministry of Economy of Ukraine for 
2020-2024 have been identified. and for 2022-2024. and 
managerial failures to cancel the information and metho- 
dological support for the coordinated interaction of central, 
regional and local authorities, as well as the national rank-
ing of regional human development. 

The practice of using the methods of composition and 
decomposition in the organizational and economic formu-
lation of planning problems in the conditions of creating 
automated control systems for different levels of the coal 
industry in Ukraine is considered. 

The essence of a fundamentally new post-war state 
building in the system of relevant principles and features is 
revealed. The procedure for introducing the principles and 
features of the system of compositional monitoring of re-
gional human development has been designed. Examples 
of the use of the structural-reproductive approach of com-
positional planning for the preparation and expert evalua-
tion of projects of national decisions on the coal industry 
of Ukraine are given. 

Substantiated proposals for the definition in the pub-
lic sector as the basis of the national economy of business 
entities of various forms of ownership and for the resump-
tion of the publication of statistical bulletins "Regional hu-
man development" for 2018-2022, which are formed on the 
basis of the Methodology for measuring human develop-
ment in the regions of Ukraine in 2012. 

Keywords: socio-economic development, composi-
tional planning, compositional monitoring, structural-re-
productive approach, statehood, principles and signs of 
new state building, ACS of the coal industry. 

 
Stoliarova V. Systemic Strategic Planning and  

Budgeting of People-Centered Socio-Economic Development 
of the State and Regions (Institutionalization of Budgetary 
Federalism of the Unitary State). — Р. 32. 

In the article, in the order of formulation and discus-
sion, a methodological approach to the strategic planned 
budgetary support of the tasks and measures of the human-
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centric, human-oriented, socio-economic development of 
the state and regions is substantiated. 

Using the harmonic proportions of the "Golden Sec-
tion" (as standard ones), the boundaries of budgetary cen-
tralism with budgetary federalism and the scale of the zone 
of social dialogue between central and regional authorities 
in budget planning of financial support for the tasks and 
measures of strategic socio-economic development of the 
state and regions are determined. 

Definitions of the essence and content of human-cen-
tric socio-economic development and planned budgeting 
of strategic tasks and tactical measures of state management 
of the national economy in the conditions of externally 
imposed free liberalism are given. 

Keywords: systemic strategic planning and budgeting, 
budgetary powers, financial support, human-centered so-
cio-economic development, institutionalization of a uni-
tary state, budgetary centralism and budgetary federalism, 
harmonic proportions of the "Golden Section". 

Sukhachova O. Sectoral Features of Development and 
Management Decision-Making at Enterprises in the Commu-
nications Sector of Ukraine. — Р. 70. 

The theoretical foundations of the development and 
adoption of managerial decisions by enterprises in the field 
of communication are summarized. The scientific work on 
the content of the conceptual apparatus "management de-
cision" was considered. The practical achievements of the 
process of developing and making managerial decisions are 
systematized, taking into account the peculiarities of the 
activities of enterprises in this field. From these positions, 
it is proposed to interpret the essence and result of the 
management decision of enterprises, which is based on the 
choice of an alternative option and is aimed at overcoming 
the problematic situation on the basis of complex manage-
ment, taking into account the peculiarities of the function-
ing of the enterprise. communication companies. This ap-
proach will help to effectively manage and expand the ca-
pabilities of communication companies. 

The principles of activity of communication enter-
prises were considered, and directions and ways of further 
development of communication enterprises were deter-
mined, taking into account the peculiarities of their acti- 
vity. The expediency of the process of development and 
management decisions of telecommunications companies 
has been proven. 

It was determined that for a comprehensive assess-
ment of management decisions, it is advisable to take into 
account certain types of effects. Technical, resource, eco-
nomic and socio-ecological effects are the most significant 
for communication enterprises. 

The peculiarities of the development and manage-
ment decisions of telecommunication companies are sub-
stantiated, one of which is the adoption of high-tech deci-
sions aimed at the constant improvement of telecommuni-
cation companies, which determines their strategic activity 
in order to achieve the maximum level of their develop-
ment. It was determined that their information provision is 
very important for making effective decisions. The process 
of development and decision-making is, in fact, an infor-
mation process based on the processing of formalized and 
informal information, various data and knowledge. There 
are five main types of information systems that are neces-
sary to meet the needs of different organizational levels and 
functional areas of management, namely: business pro-

cesses, office automation, management information sys-
tems, decision support systems, decision support systems. 
Therefore, for a comprehensive assessment of management 
decisions, it is advisable to take into account not only the 
effectiveness of activities, but also individual types of ef-
fects.  

Keywords: management decisions, communication 
enterprise, enterprise management, information, analysis. 

Vasiurenko O., Diachenko V., Diachenko N., Za-
doyanyi A.,  Slobodian V. Mediation as an Alternative Way 
of Resolving Disputes of the Sphere of the Intellectual 
Property. — Р. 9. 

The article is devoted to the study of the basic provi-
sions of the introduction of mediation as an alternative 
mechanism for resolving disputes over intellectual property 
rights in Ukraine. A review of scientific approaches to de-
fining the concept of mediation" and the effectiveness of 
its application in modern conditions was carried out. Ca- 
tegories of mediation and types of dispute resolution with 
the help of mediators in the field of intellectual property in 
Ukraine have been identified. The current state of legal 
support of mediation in the national legislation  are studied. 
It was emphasized that in order to intensify the processes 
of implementation of mediation mechanisms in the field of 
intellectual property in Ukraine, it is necessary to provide 
training for relevant specialists who have professional 
knowledge in the field of intellectual property. It is empha-
sized that conducting trainings and short-term seminars 
will help increase legal education and professionalism of 
mediators. 

Keywords: mediation, mediator, sphere of the intel-
lectual power. 

Vyshnevskyi O. Smart Specializations from the Stand-
point of Leading Schools of Economic Theory. — Р. 3. 

Focus on smart specialization is a key element of re-
gional development strategizing in Ukraine, which, for ex-
ample, is reflected in the State Regional Development 
Strategy for 2021-2027. But a comparative analysis of in-
dividual indicators of the economic development of the 
EU, the USA and China shows that smart specialization 
itself is not a competitive advantage on a global scale. At 
the same time, the researchers note that there is a gap 
between the theory and the practice of strategizing on the 
basis of smart specialization. Although theoretical issues re-
lated to smart specialization are not overlooked by re-
searchers, the direct understanding of smart specialization 
processes from the standpoint of specific schools of eco-
nomic theory is extremely limited. Therefore, the goal of 
the study is to reduce the essence of the concept of smart 
specialization from the standpoint of leading schools of eco-
nomic theory. 

For the analysis, a classification was chosen, accor- 
ding to which 9 schools of economic theory are distin-
guished: (1) Classical, (2) Neoclassical, (3) Marxist,  
(4) Developmentalist, (5) Austrian, (6) Schumpeterian,  
(7) Keynesian, (8) Institutionalist, (9) Behaviouralist. 

Of the nine considered leading schools of economic 
theory, almost half of the schools (Classical, Developmen-
talist, Schumpeterian, and Institutionalist) significantly in-
fluenced the formation of the essence of smart specializa-
tion. Smart specialization has been moderately influenced 
by Neoclassical, Marxist and Keynesian schools. Austrian 
and Behaviouralist schools are characterized by a slight in-
fluence on smart specialization. 
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Thus, smart specialization to a significant or moderate 
degree corresponds to individual provisions of 7 out of the 
9 leading schools of economic theory considered in this 
study. Smart specialization synthesizes the positions of dif-
ferent schools of economic theory. 

Two alternatives follow from this: either the concept 
of smart specialization is a "constructive" tool for com- 
bining the "best" practices of various schools of economic 
theory, or it is an eclectic combination of ideas that are 
fundamentally incompatible. An unambiguous solution to 
this dilemma is possible on a practical level in the long 
term.  

Keywords: smart specialization, schools of economic 
theory, definition, reduction. 

 
Zakharchenko V., Oneshko S. Clarification of the For-

malization Process for Models of Economic Dynamics in the 
Study of the Development of Organizational and Technologi-
cal Systems. — Р. 57. 

The article substantiates the creation and practical de-
velopment of organizational and technological systems in 
high-tech production on the basis of the main theory and 
solution of linear programming problems. The main prob-
lem when using models of economic dynamics in creating 
this type of system is the large dimension of the emerging 
optimization problems, which prevents the direct use of 
known computational procedures for solving linear pro-
gramming problems. To do this, we consider an extreme 
problem for direct dynamic analysis of the Leontief model 
using the standard linear programming problem. At the 
same time, we should not forget about the problem of de-
termining the target functional, the choice of which pre-
vents the choice of the optimal trajectory of development 
of the simulated system. Due to these difficulties, the need 
for quality research methods of optimal trajectories to ob-
tain theoretical conclusions for making scientifically sound 
planning decisions is determined. Theorems on highways 
describe the qualities of invariance of optimal trajectories 
of extreme dynamic problems in relation to the purpose of 
the target functional and to the choice of the optimal  
trajectory. The theoretical generalizations of Samuelson's 
main theory were used in a consulting project on planned 
studies of the introduction of organizational and techno-
logical system for the production of high-tech products at 
a machine-building enterprise. 

Keywords: system, technology, technology, highway, 
model, trajectory, programming, functional, vector, func-
tion, matrix. 

 
Zaverbnyi A., Pushak Ya. Problems and Potential Op-

portunities for the Development of the it Sphere in Ukraine 
under the Condition of Activating the Processes of Integration 
to the International Market: Administrative Aspect. — Р. 110. 

The article is devoted to the problems, potential op-
portunities for the development of the IT sphere in Ukraine 
under the conditions of the activation of the processes of 
integration into the international market. The trends in the 
number of business entities in the IT sphere in recent years 
have been analyzed. The article contains a description of 
development trends and institutional subjects of regulation 
of the global IT market by management levels. The strate-
gic directions of the development of the national IT mar-
ket, which should be logically consistent with the main  
areas of the economy, have been analyzed. Potential sce-
narios of the development of events on the domestic IT 
market are highlighted. 

Modern information technologies make it possible to 
find effective solutions that improve business operations 
and are manifested quantitatively and qualitatively: the 
number of services, the cost of IT services and the level of 
reliability, the speed of bringing new services to the market 
or creating new conditions for existing ones. This happened 
thanks to the expansion of the domestic market, the need 
to export IT services, the improvement of the level of ef-
fectiveness of legal regulation of this area, which is taking 
place, in particular, with the wide involvement of business 
associations, public associations, etc. 

One of the most promising and realistic scenarios is 
the consolidation and integration of the Ukrainian IT mar-
ket with the EU market. It will contribute to the active 
development of the domestic IT market in Ukraine through 
the creation and implementation of new projects. 

Cooperation of the IT industry with the state, promo-
tion and stimulation of the development of this sphere by 
the state is necessary. For further growth and development 
of the domestic IT industry, the following measures are 
necessary: formation of a stable fiscal policy for the in- 
dustry, elimination of regulatory barriers, promoting the 
activation of the development of IT education, raising the 
level of qualification of IT personnel, etc. 

Keywords: information, IT market, digitalization, in-
formation technologies, integration, international market, 
management. 

 
Zadorozhny G. Unom Humanity as the Boundless Mys-

terious Potential of the Managing Personality and the Onto-
logical Basis of Victory in the War of Aggression. — Р. 188. 

Four reasons for actualizing the question of the es-
sence of the individual are revealed. They clearly testify to 
a perverted view of the essence of the whole world, to the 
fact that man has not yet recognized his true, single, tri-
hypostatic — spiritual-bio-social nature and has not un- 
raveled the meaning of his main archetype — freedom-re-
sponsibility. Superficial-scientific, dialectically-invented 
anti-human postulates contributed to the mortification of 
living processes, when they were subjected to semi-con-
scious scientific castration, which changed consciousness 
and world perception in an anti-essential way, prevented 
the ascending understanding that it is the integral perso- 
nality that is the basic free-responsible creative subject of 
all integral economic transformations in the life-affirming 
format of love and humanity. The war takes place and 
marks the fact that a person does not know and does not 
adhere to his spiritual hypostasis. Ideology as a tool for the 
formation of the corresponding superficial consciousness is 
always a social form of violence-denial of the true spiritual 
world, true spiritual values and motives of integral life. The 
formation of a scientific, unspiritual secular worldview — 
humanism inevitably gave rise to anti-humanity, and wars 
became a life-killing outcome of worldview anti-human 
cataclysms that kept accumulating. The clouding of human 
consciousness, when the idea of God turned into a dis-
course of inhumanity, and man began to glorify himself as 
an arbitrary creator and to feel almost omnipotent, to see 
himself as an absolute power-lover.When secular power be-
gan to blind everything divine and human, a devastating 
anti-human war was unleashed. It was the culmination of 
godless depopulation, a situation of realization of the  
extreme form of domination of racist society over the in-
dividual. 
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Zadorozhny G., Zadorozhna O. Trialectical Principles 
of the New Paradigm of Economic Vision: Unomics, 
Transpersonal Psychology and Spiritual and Moral Globa- 
lism. — Р. 218. 

New methodological developments in the field of 
economic vision in the last decade are based on under-
standing and deploying the basic principles of post-classical 
science, which seeks knowledge of whole people and the 
economy, reality in general, where the mechanical-mate-
rialist approach with its basic method of materialist dialec-
tics proved impossible. Therefore, the study of the spiritual 
world of man, his spirit and consciousness is extremely re- 
levant today. 

The format of human dimension, integrity and uni-
versality takes the researcher beyond a purely economic 
approach and introduces him to the economic coordinate 
system of thinking, where the economy is understood as 
the whole holistic sphere of human life. The economy in 
this area is only a service subsystem associated with com-
modity-money, sales relations. Economics has emerged as 
a new integrated science of humanity and its deployment 
in the economy. Recognition of the hypothesis of a single 
three-dimensional - spiritual, bio-social nature of man as 
an axiom of the new social science opens the possibility of 
understanding that the hypothesis of humanity, which was 
substantiated by Ukrainian economists, will soon become 
an axiom of the new postclassical human science. This will 
help to understand the essence of anti-crisis transfor-
mations, will be able to set the main vector of soteriological 
necessary practical socio-economic, economic reforms for 
the benefit of man. 

Keywords: trialectics, new paradigm of economic vi-
sion, spiritual-bio-social nature of man, human dimension, 
uni, humanity, unomics, 

Zhmai O., Mozghalova M. Differentiation of Personnel 
Motivation in the Context of Generational Theory. — Р. 94. 

Since each generation has a value to offer organiza-
tions, the emergence of new ones is thoroughly scrutinized 
in order to have better understanding who to be dealing 
with as younger employees, representatives of new genera-
tion, exit university and enter the workforce. Building a 

team from different generations can be a distinctive valua-
ble human resource sand benefit from over six decades of 
perspectives, experience and insights.  

However, in order to use this potential in a proper 
manner managers need to know some features that distin-
guish members of different generations. Members of each 
generation possess a particular set of values, attitudes and 
behaviors to the workplace. It is worth noting that the mul-
tigenerational workforce requires flexible leadership, poli-
cies and approaches of motivation. 

The main task in our days is the selection and moti-
vation of personnel, determining the main directions of its 
improvement, which allows managers to attract, manage 
personnel, as well as achieve the goals of the organization 
and a positive economic result. Meanwhile, generational 
gap often causes conflicts between employees. Managers 
should be aware of and take into account the differences 
between generations when performing their functions. 
Hence, recommendations for the transformation of HR 
processes need to be systematized, taking into account the 
values, interests and needs of three generations that cur-
rently prevail in the Ukrainian labor market and a com-
pletely new generation of Alpha, which is just beginning to 
form. Motivated employees whose personal goals coincide 
with the goals of the enterprise supposed to work more ef-
fectively, which will lead to increasing of the profitability 
of the enterprise.  

As a result of the analysis of the main values and char-
acteristics of four generations, recommendations for im-
proving the socio-economic efficiency of personnel activi-
ties were formulated with the allocation of groups of em-
ployees according to the criterion of belonging to a certain 
generation, their features and main approaches to person-
nel management and motivation were highlighted. The the-
ory of generations allows us to form an effective strategy 
for managing the human capital of an organization, which 
will take into account the mindset and behavior of repre-
sentatives of different age groups. The high demand for tal-
ent forces modern companies to actively fight for human 
capital. To win it, it is necessary to offer the best conditions 
for representatives of each generation. Effective use of the 
aspects of generational theory allows managers to ensure a 
high level of communication between employees and more 
effectively predict their behavior. 

Keywords: theory of generations; HR; Generation X; 
generation Y; generation Z; Alpha generation; values; mo-
tivation; management methods; management. 
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